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RESUMO 

SANTOS, E.S. Incidência de complicações no uso do Peripherally Inserted 
Central Catheter em uma coorte de adultos hospitalizados. 2020. 114f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto - SP, 2020. 

A terapia intravenosa é vastamente utilizada, no ambiente hospitalar para 
administração de medicamentos e outros componentes. Dentre os dispositivos 
intravasculares utilizados para estabelecer uma via intravenosa, os mais comuns são 
os cateteres venosos periféricos. Contudo, apesar de sua ampla utilização, existem 
complicações associadas e para alguns pacientes que necessitam de terapia 
intravenosa prolongada, existe a indicação de cateteres venosos centrais. Dentre eles 
o Peripherally Inserted Central Catheter ou Cateter Central de Inserção Periférica, o 
qual apresenta indicações específicas e, como qualquer dispositivo, não é livre de 
complicações, como por exemplo aquelas relacionadas à inserção tardia. Tal 
contexto, constituído por punções constantes das veias periféricas, pode ocasionar 
lesões no endotélio dos vasos, especialmente em internações prolongadas, em que 
há múltiplas punções venosas e uso de cateteres venosos periféricos, que vão, 
progressivamente, esgotando a rede venosa do paciente. Trata-se de uma coorte 
retrospectiva cujo objetivo foi estimar a incidência de complicações em pacientes 
adultos hospitalizados em uso do Peripherally Inserted Central Catheter. A análise 
estatística foi realizada para estimar o risco relativo e intervalos de confiança, bem 
como os modelos de regressão e log-binominal com efeito aleatório simples e múltiplo. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A amostra foi composta 
por 57 cateteres de 44 pacientes, que apresentaram a média de idade de 50,52 anos, 
houve predomínio do sexo masculino (72,73%). A média total de cateteres foi de 1,3 
por paciente, sendo que 89,29% dos cateteres foram indicados para antibioticoterapia. 
Sobre o local de inserção, 57,14% dos cateteres foram inseridos em veia jugular 
externa, que quando comparada aos membros superiores, apresentou diferença 
estatística para motivo de remoção do cateter em razão do deslocamento (p<0,01), 
segundo o teste exato de Fisher. No modelo bruto de regressão logística, o intervalo 
de tempo, transcorrido entre o início da terapia intravenosa periférica e o uso do 
Peripherally Inserted Central Catheter, esteve associado à presença de complicações 
(p=0,03), da mesma maneira que o tempo de uso do Peripherally Inserted Central 
Catheter correlacionou-se ao risco de complicação (p<0,01). Concluiu-se que a 
incidência de complicações observadas neste estudo, relacionadas ao uso do 
Peripherally Inserted Central Catheter foi elevada e identificada em 76,09% dos casos. 
As principais complicações foram: deslocamento, presença de sintomas flogísticos e 
remoção acidental. O intervalo de tempo transcorrido entre o início da terapia 
intravenosa periférica (em uso de acessos venosos periféricos) e o uso do Peripherally 
Inserted Central Catheter esteve associado ao risco de presença de complicação. O 
tempo em uso do Peripherally Inserted Central Catheter também se associou ao risco 
de ocorrência de complicação. Dessa forma, há a necessidade da inserção precoce 
do Peripherally Inserted Central Catheter naqueles que possuem indicação, visto que, 
quanto maior o número de dias em uso de acessos venosos periféricos, maior o risco 
de complicação no uso do Peripherally Inserted Central Catheter. 

 

Palavras-chave: Cateteres Venosos Centrais; Infusões Intravenosas; Enfermagem. 



ABSTRACT 

SANTOS, E.S. Incidence of complications in the use of the Peripherally Inserted 
Central Catheter in a cohort of hospitalized adults. 2020. 114f.  Dissertation 
(Master’s Program in Health Sciences) – Ribeirão Preto College of Nursing, University 
of São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

Intravenous therapy is widely used in the hospital environment for the administration 
of drugs and other components. Among the intravascular devices used to establish an 
intravenous route, the most common are peripheral venous catheters. However, 
despite its widespread use, there are associated complications. Thus, for some 
patients who require prolonged intravenous therapy, there is an indication for central 
venous catheters. And among them the Peripherally Inserted Central Catheter, which 
has specific indications and, like any device, is not free of complications, such as those 
related to late insertion. Such a context, consisting of constant punctures of the 
peripheral veins, can cause lesions in the endothelium of the vessels, especially in 
prolonged hospitalizations, in which there are multiple venous punctures and use of 
peripheral venous catheters, which progressively deplete the patient's venous network. 
This is a retrospective cohort study whose objective was to estimate the incidence of 
complications in adult hospitalized patients using the Peripherally Inserted Central 
Catheter. Statistical analysis was performed to estimate the relative risk and 
confidence intervals, as well as the regression and log-binominal models with simple 
and multiple random effects. The research complied with all ethical precepts and was 
approved by the Research Ethics Committee. The sample consisted of 57 catheters 
from 44 patients, who had a mean age of 50.52 years, with a male predominance 
(72.73%). The total average of catheters was 1.3 per patient, with 89.29% of the 
catheters being indicated for antibiotic therapy. Regarding the insertion site, 57.14% of 
the catheters were inserted into the external jugular vein, which, when compared to 
the upper limbs, showed a statistical difference for the reason for removing the catheter 
due to displacement (p <0.01), according to the test Fisher's exact test. In the crude 
logistic regression model, the time interval between the start of peripheral intravenous 
therapy and the use of the Peripherally Inserted Central Catheter was associated with 
the presence of complications (p = 0.03), in the same way as the time of use of the 
Peripherally Inserted Central Catheter correlated with the risk of complication (p 
<0.01). It was concluded that the incidence of complications observed in this study, 
related to the use of the Peripherally Inserted Central Catheter, was high, 
corresponding to 76.09% of the cases. The main complications were: displacement, 
presence of phlogistic symptoms and accidental removal. The time interval between 
the beginning of peripheral intravenous therapy (using peripheral venous access) and 
the use of the Peripherally Inserted Central Catheter was associated with the risk of 
the presence of complications. The time in use of the Peripherally Inserted Central 
Catheter was also associated with the risk of complications occurring. Such 
conclusions point to the need for the early insertion of the Peripherally Inserted Central 
Catheter in those who have indication, in order to minimize the risk of complications, 
since the greater the number of days in use of peripheral venous accesses, the greater 
the risk of complications in the use Peripherally Inserted Central Catheter.  

 

Keywords: Central Venous Catheters; Infusions Intravenous; Nursing. 

 



RESUMEN 

SANTOS, E.S. Incidencia de complicaciones en el uso del peripherally inserted 
central catheter en una cohorte de adultos hospitalizados. 2020. 114 f. Disertación 
(Maestría en Ciencias de la Salud) - Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto - SP, 2020. 
 
La terapia intravenosa se utiliza ampliamente en el entorno hospitalario para la 
administración de fármacos y otros componentes. Entre los dispositivos 
intravasculares utilizados para establecer una vía intravenosa, los más habituales son 
los catéteres venosos periféricos. Sin embargo, a pesar de su uso generalizado, 
existen complicaciones asociadas y para algunos pacientes que requieren terapia 
intravenosa prolongada, existe una indicación para catéteres venosos centrales. Entre 
ellos, el catéter central de inserción periférica o el Peripherally Inserted Central 
Catheter, que tiene indicaciones específicas y, como cualquier dispositivo, no está 
exento de complicaciones, como las relacionadas con la inserción tardía. Este 
contexto, consistente en punciones constantes de las venas periféricas, puede 
ocasionar lesiones en el endotelio de los vasos, especialmente en hospitalizaciones 
prolongadas, en las que existen múltiples punciones venosas y el uso de catéteres 
venosos periféricos, que van agotando progresivamente la red venosa del paciente. 
Se trata de una cohorte retrospectiva cuyo objetivo fue estimar la incidencia de 
complicaciones en pacientes adultos hospitalizados mediante el uso del peripherally 
inserted central catheter. Se realizó un análisis estadístico para estimar el riesgo 
relativo y los intervalos de confianza, así como los modelos de regresión y log-binomio 
con efectos aleatorios simples y múltiples. La investigación fue aprobada por el Comité 
de Ética en Investigación. La muestra estuvo constituida por 57 catéteres de 44 
pacientes, que tenían una edad media de 50,52 años, con predominio del sexo 
masculino (72,73%). El promedio total de catéteres fue de 1,3 por paciente, estando 
el 89,29% de los catéteres indicados para terapia com atibibióticos. En cuanto al sitio 
de inserción, el 57,14% de los catéteres se insertaron en la vena yugular externa, que 
al compararse con los miembros superiores mostró una diferencia estadística en el 
motivo de retirada del catéter por desplazamiento (p<0,01), según la prueba Prueba 
exacta de Fisher. En el modelo de regresión logística crudo, el intervalo de tiempo 
entre el inicio de la terapia intravenosa periférica y el uso del peripherally inserted 
central catheter se asoció con la presencia de complicaciones (p=0,03), al igual que 
el tiempo de el uso del peripherally inserted central catheter se correlacionó con el 
riesgo de complicación (p<0,01). Se concluyó que la incidencia de complicaciones 
observadas en este estudio, relacionadas con el uso del peripherally inserted central 
catheter fue alta e identificadas en el 76,09% de los casos. Las principales 
complicaciones fueron: desplazamiento, presencia de síntomas flogísticos y 
extracción accidental. El intervalo de tiempo entre el inicio de la terapia intravenosa 
periférica (mediante acceso venoso periférico) y el uso del peripherally inserted central 
catheter se asoció con el riesgo de presencia de complicaciones. El tiempo de uso del 
peripherally inserted central catheter también se asoció con el riesgo de que ocurran 
complicaciones. Por tanto, existe la necesidad de una inserción precoz del peripherally 
inserted central catheter en quienes tienen indicación, ya que a mayor número de días 
de uso del acceso venoso periférico, mayor es el riesgo de complicaciones en el uso 
del peripherally inserted central catheter. 
 
Palabras Claves: Catéteres Venosos Centrales. Infusiones Intravenosas. Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Apresentação 

 

O presente estudo consistiu em uma coorte retrospectiva de pacientes adultos 

que foram submetidos a inserção do Cateter Central de Inserção Periférica, 

Peripherally Inserted Central Catheter (PICC).  

Visto que é um tipo de cateter pouco utilizado no Sistema Único de Saúde 

(SUS) devido ao seu alto custo, e que necessita de cuidados específicos, no Brasil 

ainda é pouco estudado. Estudos nacionais ainda são escassos, principalmente com 

enfoque no uso do PICC na população adulta.  

Minha trajetória como enfermeira teve início em 2012, na Universidade 

Estadual de Londrina-PR (UEL). Durante o curso me aproximei e estive engajada com 

pesquisa e extensão desde o primeiro ano, nas áreas da enfermagem e saúde 

coletiva. 

Concomitante aos projetos de pesquisa, congressos e seminários, a área 

assistencial sempre foi atrativa, especialmente na terapia intensiva adulto. A partir 

disso, em 2018 iniciei a residência de cuidados intensivos do adulto também pela UEL. 

No Hospital Universitário de Londrina-PR (HUL) o PICC é bastante utilizado e 

os enfermeiros possuem expertise no assunto, ofertando periodicamente cursos de 

capacitação e treinamentos. Sendo assim, no primeiro ano de residência realizei o 

curso de habilitação para inserção e manutenção do PICC em adultos, crianças e 

neonatos.   

Durante a prática clínica, observei diariamente as vantagens e desafios no uso 

deste cateter no ambiente hospitalar, desde as enfermarias até as unidades de terapia 

intensiva. Percebi uma carência pessoal de subsídio teórico e evidências que 

apoiassem a utilização do PICC, e que impactassem no maior tempo de permanência 

do mesmo. 

A realidade de inserir um PICC e “perdê-lo” após algumas horas ou poucos dias 

era recorrente e inquietante. Assim como a solicitação de inserção do cateter e a 

sucessiva falha no procedimento devido aos membros multiplamente puncionados e 

rede venosa prejudicada. Foi neste contexto que decidi seguir para a área acadêmica 

e investigar hipóteses de pesquisa na temática. 
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Enquanto cursei o mestrado trabalhei na UTI adulto de um hospital oncológico 

em Londrina-PR e no atendimento pré-hospitalar em Cascavel-PR. Atualmente ocupo 

um cargo de docência em Universidade Estadual na cidade de Bandeirantes-PR. 

Como enfermeira, pesquisadora e docente, percebo as dificuldades de acesso 

das evidências científicas pelos profissionais de saúde tomadores de decisão. O 

enfermeiro deve inserir cuidado científico no seu dia-a-dia, e para isso, pesquisas com 

perguntas advindas da prática são necessárias.  

Com o desenvolvimento deste trabalho, desejo que algumas das nossas 

perguntas sejam respondidas e também que novos questionamentos apareçam. 

Sendo assim, estaremos contribuindo para a continuidade da pesquisa brasileira e 

para a melhor assistência dos nossos pacientes.  

Por fim, espero que este trabalho alcance a ponta do cuidado em diferentes 

perspectivas, pois constituiu muito investimento, trabalho, dedicação e carinho. É uma 

honra poder fazer parte da contribuição acadêmica do país na área da terapia 

intravenosa, ainda mais dissertando sobre o PICC, que representa muito para a classe 

de enfermeiros.  
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1.2 Revisão de Literatura 

 

A terapia intravenosa, desenvolvida durante o Renascimento, é contemporânea 

à descoberta do sistema circulatório (por William Harvey), em conjunto com diversos 

experimentos de cateterização (INS, 2017). Por caracterizar-se como um método de 

acesso direto, seja de forma periférica ou central, é empregada na administração de 

medicamentos, hemocomponentes, fluidos e componentes nutricionais, além de 

procedimentos de imagem com utilização de contraste, monitorizações invasivas e 

tratamentos que requerem dispositivos intravasculares como, por exemplo, a 

hemodiálise (DYCHTER et al., 2012; WAITT; WAITT; PIRMOHAMED, 2004).   

Como prática difundida em ambiente hospitalar, podemos encontrar vários tipos 

de dispositivos que permitem a infusão por via intravenosa, sendo os cateteres 

venosos periféricos os mais comumente utilizados. No entanto, apesar de 

rotineiramente indicado no decurso de internações hospitalares - estudo realizado 

com pacientes de diversos países apontou prevalência de 59% no uso desses 

cateteres periféricos -, existem diversas complicações associadas ao seu uso 

(ALEXANDROU et al., 2015).  

Dentre as complicações descritas, podemos citar as locais e sistêmicas como: 

trombose, infiltração, flebite, bacteremia e Infecção de Corrente Sanguínea 

Relacionada ao Cateter (ICSRC) (PUJOL et al., 2007; PASALIOGU; KAYA, 2014; 

RICKARD et al., 2012; SIMIN et al., 2019; STUART et al., 2013). Tais complicações 

demandaram diversas diretrizes nacionais e internacionais que, diante dos casos 

citados, indicam a   remoção do dispositivo    tão logo seja possível (ANVISA, 2017; 

RAY-BARRUEL et al., 2018; WAITT; WAITT; PIRMOHAMED, 2004; O’GRADY et al., 

2011).  

Nesse sentido, procurando diminuir a incidência de complicações na 

administração de medicamentos, garantir a segurança do paciente e assegurar a 

prática da terapia intravenosa, órgãos de saúde publicaram diretrizes de boas práticas 

a partir de evidências de estudos conduzidos adequadamente. De igual maneira, 

informações acerca das tecnologias especificamente empregadas, assim como o 

treinamento da equipe de saúde, constituem estratégias importantes na prevenção de 

erros evitáveis (ANVISA, 2017; ISMP, 2009; INS, 2016).  
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Tendo em vista a segurança do paciente, é competência do profissional de 

saúde realizar uma criteriosa avaliação vascular. A coleta do histórico do paciente 

pode revelar condições que aumentam a dificuldade de palpar e observar veias 

periféricas. Tais como, doenças que alteram as estruturas dos vasos sanguíneos, 

extremos de idade, múltiplas punções anteriores, alterações de pele e obesidade. 

Contudo, para alguns pacientes que necessitam de terapia intravenosa contínua ou 

por longo prazo, é recomendada a indicação de um cateter venoso central (INS, 2016).  

Dentre os cateteres venosos centrais, o Cateter Central de Inserção Periférica 

(CCIP) ou Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) foi descrito pela primeira vez 

em 1960 e é considerado seguro para utilização em serviços de saúde (INS, 2017; 

MOUREAU, 2006; MARTINS; OSELAME; NEVES, 2016). Neste trabalho optamos por 

utilizar a abreviatura em inglês, em virtude dessa terminologia ser mais difundida e 

conhecida. Portanto, ao tratarmos desse tipo de cateter, usaremos a sigla PICC daqui 

em diante.  Abaixo, temos a Figura 1, que ilustra um modelo de PICC: 

 

Figura 1 - Modelo de Peripherally Inserted Central Catheter Catheter (PICC) duplo 
lúmen, calibre 4 french, da marca Bard Acess Systems, PowerPICC® 

 

 

Fonte: Imagem obtida a partir do website: http://www.saavedra.com.br/produtos/cateter-central-de-
inserCAo-perifErica---picc/8/power-picc-small-veins/165 

 

Trata-se de um dispositivo longo, medindo até 65 centímetros, flexível, 

radiopaco, geralmente produzido de poliuretano, silicone ou polietileno.  Sua 

composição deve permitir resistência a dobras, rigidez para facilitar a inserção e, 

posteriormente, adaptabilidade ao vaso sanguíneo. Pode apresentar mais de um 
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lúmen e ser valvulado, com diâmetro variando de um a seis french. Sua progressão 

se dá por meio de agulha introdutora, em uma veia superficial ou profunda, devendo 

alcançar posicionamento central, preferencialmente no terço distal da veia cava 

superior em adultos, e na veia cava inferior em crianças, como representado nas 

figuras 1 e 2 (DI SANTO et al., 2017; INS, 2017).  

Vejamos, em seguida, o Quadro 1, que exemplifica e define os tipos de 

cateteres venosos periféricos e centrais, bem como a Figura 2, que representa um 

PICC já inserido. 
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Quadro 1 - Definição, tipos e protocolo de indicações de cateteres venosos periféricos e centrais, usados na terapia intravenosa 

CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS 

TIPO CARACTERÍSTICAS COMPRIMENTO INDICAÇÃO 

1) Cateter de agulha de aço Também chamado de butterfly, feitos de aço 
inoxidável.  

1,25 a 3,0 cm Terapia de curta duração, utilizados apenas para 
administração de medicamentos em bolus ou dose única. 

2) Cateter sobre agulha Agulha com cateter flexível por cima. Após a 
punção, a agulha é retirada e descartada, 
mantendo-se apenas o cateter na veia. 

2,0 a 5,0 cm Terapia de longa duração, pode permanecer por maior 
período de tempo. Pode ser utilizado como cateter arterial. 

3) Cateter de linha média Também chamado de midline, inserido em veia 
periférica para alcançar grandes veias da 
região superior do braço.  

15 cm Terapia de tempo intermediário (de uma a quatro semanas). 
Não indicada para soluções vesicantes contínuas ou 
nutrição parenteral. 

CATETERES VENOSOS CENTRAIS 

TIPO CARACTERÍSTICAS COMPRIMENTO INDICAÇÃO 

1) Cateteres não tunelizados 
(duplo ou triplo lúmen, PICC) 

Também denominados de curta duração ou 
percutâneos, inseridos em veias subclávia, 
jugular ou femoral. 

Maior ou igual a 
8 cm, variável 
conforme o 
tamanho do 
paciente. 

Pacientes sem condições de terapia intravenosa periférica, 
acesso imediato para terapia dialítica ou terapia intravenosa 
por até 21 dias. O tempo de permanência do PICC pode ser 
maior. 

2) Cateteres tunelizados 
(Hickman®) 

Também denominados de semi-implantáveis 
ou de longa permanência, são inseridos por 
meio de trajeto subcutâneo em veia subclávia, 
jugular ou femoral.  

50 a 60 cm Pacientes onco-hematológicos, podendo permanecer in situ 
por meses ou anos. 

3) Cateteres totalmente 
implantados (Port-a-cath®) 

Inserido totalmente em loja subcutânea, 
geralmente em veia subclávia ou jugular. Os 
reservatórios são puncionados com agulha 
própria.  

Maior ou igual a 
8 cm, variável 
conforme o 
tamanho do 
paciente. 

Pacientes onco-hematológicos e nutrição parenteral 
prolongada, podem permanecer in situ por meses ou anos. 

Fonte: Adaptado de: INFUSION NURSES SOCIETY. Padrões de prática em terapia infusional. Journal of Infusion Nursing, v. 39, n. 1S, 2016, 168 ANVISA. Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017, PHILLIPS, L.D. Manual de terapia 
intravenosa. 2ª ed. 551 p. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
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Figura 2 - Representação de um Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) 
inserido em extremidade superior do membro superior direito, com posicionamento 
em junção cavo atrial 

 

Fonte: Imagem obtida a partir do website: http://virclinic.com/cancer/picc-line-insertion/ 

 

A inserção do PICC pode ser realizada por enfermeiros ou médicos treinados 

e com expertise na terapia intravenosa, estes profissionais atuam geralmente 

integrando times, equipes ou comissões vasculares nos serviços de saúde (BOO et 

al., 2020; MOUREAU, 2006; INS, 2017; GOLDHABER, 2011). No Brasil, este cateter 

é inserido majoritariamente por enfermeiros, desde que devidamente capacitados, e 

a prática é legalizada pela resolução 258 do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) (BRASIL, 2001).  

Esse tipo de cateter - indicado nos casos de uso de antibióticos acima de seis 

dias, dificuldade ou impossibilidade de acesso venoso periférico, uso de soluções 

irritantes, quimioterápicos vesicantes e nutrição parenteral (INS, 2017; CHOPRA et 

al., 2015) – pode ser inserido à beira leito, porém sua manutenção requer diversos 

cuidados diários.  

Além disso, sua indicação deve ser precoce e considerar fatores, como: 

características venosas do paciente, tempo de tratamento e características das 

soluções (INS, 2017). Seu tempo de permanência pode variar de dias a meses, 

portanto, também é utilizado para terapia intravenosa em domicílio (GOOSSENS et 

al., 2018; SANTACRUZ et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2016).  



28 
 

Contudo, a despeito das vantagens, seu uso não está isento de complicações 

(INS, 2017) pois, apesar de demonstrar menor incidência de complicações em relação 

ao Port-a-cath® (SANTACRUZ et al., 2019), pesquisas da Suécia e da Austrália com 

pacientes oncológicos (TAXBRO et al., 2019; PATEL et al., 2013) verificaram maior 

associação de complicações para o grupo do PICC em comparação ao Port-a-cath®, 

especialmente para a trombose. Em contrapartida, nos casos de trombose, quando 

comparado aos cateteres midlines, o PICC teve menor incidência deste tipo de 

complicação (BAHL; KARABON; CHU, 2019).  

Além das citados acima, outras análises relacionadas às complicações 

apontaram que, para a Trombose Venosa Profunda (TVP), o PICC apresentou maior 

risco, especialmente para pacientes graves ou com diagnóstico de malignidade 

(CHOPRA et al., 2013). Já para a suplementação de cálcio, em relação ao cateter 

central inserido na femoral, o PICC mostrou-se mais seguro e eficiente (QI et al., 

2017). No entanto, a decisão do tipo de cateter deve ser discutida caso a caso levando 

em conta determinações individuais e a indicação do cateter (CHRISTENSEN et al., 

2015; INS, 2017; INS, 2018; INS, 2016). 

Como citado anteriormente, dentre as complicações associadas ao PICC, a 

trombose é um evento importante, uma vez que atinge de 0,4% a 30,6% dos pacientes 

(PAJE et al., 2018; KANG et al., 2016; MCDIARMID et al., 2017; KREIN et al., 2019). 

Existe também a oclusão do lúmen do cateter que pode ser parcial ou total, 

ocasionada tanto por precipitação de medicação quanto por coágulos, ocorre em 5% 

a 15,3% dos casos (BASKIN et al., 2009; CHOPRA et al., 2016; BAIOCCO; SILVA, 

2010; MADABHAVI et al., 2018).  

Complicações sistêmicas como a infecção de corrente sanguínea relacionada 

ao cateter é alvo de ações de prevenção (O’GRADY et al., 2011) devido à sua 

incidência associada ao PICC (BOUZAD et al., 2016; BERTOGLIO et al., 2016).  

A flebite, hematoma e sangramento são descritos como complicações locais 

(LAMBLET et al., 2005 ; BAGGIO; BAZZI; BILIBIO, 2010), também existe a 

possibilidade de fratura no cateter (MONTES et al., 2011), e o deslocamento que pode 

levar à remoção acidental (BERTOGLIO et al., 2016 ; BAIOCCO; SILVA, 2010 ; 

SIMONETTI et al., 2020). 

   Extrapolando a temática das complicações associadas ao cateter em si, 

existem condições do próprio paciente que podem provocar complicações 

relacionadas ao uso do PICC. Dentre essas, podemos citar o câncer e as doenças 
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malignas (CHOPRA et al., 2013; TAXBRO et al., 2019), cujas características podem 

aumentar as chances de trombose, assim como o diagnóstico prévio de trombose 

venosa profunda (CHOPRA et al., 2017).  

Importante salientar que, preliminarmente ao procedimento, a seleção do braço 

e da veia são que quesitos que requerem atenção (SHARP et al., 2015; JEON et al., 

2015; DAWSON, 2011; PAQUET et al., 2017). Ademais, tanto o hospital, quanto as 

unidades de internação podem estar associadas à maiores incidências de 

complicação no uso do PICC (CHOPRA et al., 2013; CHOPRA et al., 2016; PAJE et 

al., 2018).  

Infelizmente, apesar de sua ampla difusão e benefícios, o PICC é muitas vezes 

inserido tardiamente. Além de ser um cateter pouco utilizado no Sistema Único de 

Saúde (SUS) devido ao seu alto custo, até mesmo em serviços que dispõe deste 

recurso, os enfermeiros não indicam o PICC devido ao desconhecimento de suas 

vantagens e utilização.  

Pesquisa brasileira revelou que mais de 70% da amostra de enfermeiros do 

estudo não possuíam habilitação para inserção do cateter. Também apontou que 

muitos dos enfermeiros conseguiram o certificado de habilitação sem comprovar a 

prática da inserção, trazendo à tona mais um problema relevante para a utilização 

deste cateter no Brasil (SÁ NETO et al., 2018).  

Outro retrato da realidade brasileira constatou que, mesmo para enfermeiros 

que possuem habilitação, a experiência de inserção do PICC é mínima e alguns não 

inserem mais após o curso. E para aqueles que inserem em uma frequência menor, o 

tempo acaba causando esquecimento sobre o procedimento (COSTA, 2015). 

Em internações prolongadas, o paciente tem as veias periféricas 

constantemente puncionadas (COSTA et al., 2017) a fim de receber seu tratamento, 

situação que pode culminar na agressão do endotélio dessas veias, em mérito de 

longos dias de terapia intravenosa periférica (TIP) com uso de cateteres venosos 

periféricos. 

 Isso significa que, além do sofrimento e desconforto que lhe são causados 

esgotam-se as possibilidades de veias periféricas progressivamente. O profissional 

de enfermagem está diante de um desafio cada vez maior, e a prática de puncionar 

membros inferiores, veias de pequeno calibre e locais de flexão torna-se comum 

apesar de não recomendada (COSTA et al., 2017; ALEXANDROU et al., 2018). 

Destaca-se que, a atuação do enfermeiro neste contexto extrapola a missão de 
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encontrar uma veia, (RODRIGUES; CUNHA; GOMES, 2012) mas, de refletir sobre o 

melhor dispositivo intravascular indicado para o paciente. 

É compreensível que a equipe de enfermagem também apresenta suas 

dificuldades, sobrecarga de trabalho e falta de capacitação (COSTA et al., 2017; 

ENGSTRÖM; FORSBERG, 2018; BRAGA et al., 2019; COSTA, 2015). Porém, o 

tempo é valioso para o endotélio que está sendo constantemente agredido por 

medicamentos incompatíveis e dispositivos inadequados.  

É conhecido que fatores, como maior tempo de internação e administração de 

antimicrobianos, implicam em maiores chances de complicações durante o uso de 

cateteres venosos periféricos (JOHANN et al., 2016; PASALIOGLU; KAYA, 2014). Por 

sua vez, os medicamentos vasoativos podem causar lesões potencialmente graves, 

quando administradas em veias periféricas, tais como flictenas, úlceras e até necrose 

do tecido (LOUBANI; GREEN, 2015). Por outro lado, outras classes de medicamentos, 

como fenitoína e manitol, diminuem de forma significativa o tempo útil de cateteres 

venosos periféricos, em tratamentos de crianças (SHENOY; KARUNAKAR, 2014). 

   Quando finalmente o PICC é indicado, após diversos dias em uso destes 

cateteres periféricos durante a terapia intravenosa periférica, o procedimento pode 

transcorrer com maior dificuldade ou até não obter sucesso. Isto ocorre, pois, a 

inserção do PICC deveria ser realizada o mais cedo possível, quando as veias 

periféricas estão visíveis e palpáveis, com o endotélio íntegro e os membros 

preservados. No entanto, como já foi supracitado, o período de tempo de terapia 

intravenosa periférica pode agredir as veias do paciente causando edema, 

hematomas, e o esgotamentos destes vasos sanguíneos adequados (COSTA, 2015; 

LAMBLET et al., 2005).  

   Como alternativa a dificuldade de detecção de veias, existem tecnologias que 

auxiliam na visualização dos vasos e aumentam a porcentagem de sucesso na 

inserção do PICC (GONG et al., 2012; TOMASZEWSKI et al., 2017). Porém, devido 

ao seu alto custo, não representam a realidade de muitos serviços de saúde brasileiros 

(COSTA, 2015; JAKITSCH et al., 2016). 

Considerando que existe uma parcela de pacientes que fará uso do PICC, 

apesar das dificuldades de inserção, é importante refletir sobre a rotina de uso desse 

tipo de cateter. Assim, temos a estabilização e fixação do dispositivo intravascular, 

práticas que evitam complicações, como deslocamentos e remoções acidentais, 

evitando a interrupção da terapia intravenosa (INS, 2016). Nesse seguimento, os 
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dispositivos de fixação sem sutura e curativos impregnados (ULLMAN et al., 2015; 

YAMAMOTO et al., 2002; CHAN et al., 2017; INS, 2016) são exemplos considerados 

seguros e de alto impacto na redução de infecções e deslocamentos.  

Por consequência, cuidados de enfermagem estão diretamente ligados ao 

tempo de permanência in situ do PICC. Dessa maneira os cuidados recomendados 

(cabendo estritamente à equipe de enfermagem realizar), independentemente do 

aparato material disponível no centro médico, incluem a administração de flushing 

(infusão manual de solução fisiológica estéril através do cateter) - recomendada para 

manter a permeabilidade -, a manutenção das coberturas ou curativos limpos e secos, 

assim como a estabilização do cateter e desinfecção de hub (ANVISA, 2017; INS, 

2017; INS, 2018; PHILLIPS, 2001).  

Reitera-se que o tempo da internação, dias em uso de cateteres venosos 

periféricos e a periodicidade das punções periféricas culminam na fragilidade venosa. 

Na literatura internacional, o seguimento da utilização do PICC com enfoque nas 

complicações é vasto (PAJE et al., 2018; AUSTIN et al., 2015; KANG et al., 2017; 

CAMPAGNA et al., 2019; MADABHAVI et al., 2018). Especificamente no Brasil, os 

seguimentos envolvendo a temática depreendem majoritariamente da população 

pediátrica e neonatal (BAGGIO; BAZZI; BILIBIO, 2010; DUARTE et al., 2013; COSTA 

et al., 2016; RANGEL et al., 2019; MONTES et al., 2011).  

Quando analisadas as principais pesquisas nacionais envolvendo PICC em 

adultos (BAIOCCO; SILVA, 2010 ; SANTOLIM et al., 2018 ; OLIVEIRA et al., 2016 ; 

MOTA, 2015 ; LAMBLET et al., 2005), percebe-se que a literatura é escassa e faz 

pouca ou nenhuma menção ao tempo que o paciente utiliza cateteres venosos 

periféricos (tratado neste estudo como terapia intravenosa periférica). Também não 

existe análise de associação com as complicações ou quantificação e descrição deste 

intervalo de tempo em dias que precedem o PICC.  

 À vista disso, procuramos apreender qual a incidência de complicações no uso 

do PICC. E de que modo o intervalo de tempo (em dias) a partir do início da terapia 

intravenosa periférica influencia na incidência de complicações relacionadas ao uso 

do PICC. Tal empreitada é importante para a prática clínica a fim de compreender se 

existe associação entre o número de dias em uso dos cateteres venosos periféricos e 

as complicações no uso do PICC. Assim, será possível definir se o maior intervalo de 

tempo em terapia intravenosa periférica aumenta a incidência de complicações 

posteriores à inserção do PICC.   
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Existem muitos recortes de tempo factíveis durante a internação hospitalar e a 

partir do número de dias é possível retratar a terapia intravenosa de diversos ângulos. 

A partir da minha vivência do cuidado na temática e da ausência de evidências, 

deseja-se compreender qual a incidência de complicações e se há relação com o 

tempo, no uso do cateter central inserido perifericamente. 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral 

 

Estimar a incidência de complicações em pacientes adultos hospitalizados 

que fizeram uso do PICC. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

Caracterizar os pacientes adultos hospitalizados submetidos à inserção do 

PICC; 

Avaliar a associação do intervalo de tempo transcorrido entre o início da 

terapia intravenosa periférica e o uso do PICC, sobre a incidência de 

complicações; 

Descrever as principais complicações relacionadas ao uso do PICC em 

pacientes adultos hospitalizados;  

Identificar os fatores associados às complicações no uso do PICC em 

pacientes adultos hospitalizados. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

    

3.1 Delineamento do estudo  

 

Trata-se de uma coorte retrospectiva. Foram analisados os instrumentos 

padronizados da inserção do PICC, sendo selecionados apenas aqueles relacionados 

aos pacientes adultos, com idade igual ou superior a 18 anos. A amostra foram as 

fichas institucionais, especificamente da inserção do PICC, compreendendo o período 

de 20 de dezembro de 2018 a 25 de outubro de 2019. Com base nos registros 

selecionados, foram solicitados os prontuários dos pacientes e, para os elegíveis, foi 

realizada a transcrição dos dados de uso do PICC.  

 

3.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário de Londrina, situado no 

estado do Paraná (HUL). Hospital terciário de referência, foi fundado em 1971 e 

atende pacientes de aproximadamente 250 municípios do Paraná. Como único 

hospital público de grande complexidade do norte do Paraná, mantêm vínculo direto 

com o Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), logo é considerado um hospital de ensino, o que o torna o maior órgão 

suplementar da UEL. Tem capacidade para abrigar mais de 300 leitos exclusivos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e, atualmente, está em ampliação para receber mais 

214 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e enfermarias, devido à 

pandemia do COVID-19. 

 A comissão de cateteres e terapia intravenosa da instituição é composta por 

enfermeiros pioneiros na inserção, manuseio e manutenção, bem como nos cuidados 

relativos ao PICC. É reconhecida na região por realizar capacitações, treinamentos e 

orientações na área da saúde. No entanto, como ainda não há registros publicados 

sobre o uso do PICC junto ao HUL, a hipótese desta pesquisa é configurada como 

inédita, uma vez que o trabalho enfoca o estudo da associação entre o intervalo de 

tempo de terapia intravenosa periférica e a incidência de complicações advindas do 

uso do PICC.  
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3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

• Critério de inclusão: 

1) Pacientes adultos hospitalizados que, antes da inserção do PICC, foram 

submetidos à terapia intravenosa periférica por meio de cateter venoso periférico. 

 

• Critérios de exclusão: 

1) Pacientes adultos hospitalizados que foram submetidos a terapia intravenosa 

através do uso de cateter venoso central (incluindo o PICC) antes da inserção do 

PICC (bem-sucedida ou malsucedida); 

2) Pacientes adultos hospitalizados que, antes da inserção do PICC, foram 

submetidos à terapia intravenosa periférica através de cateter de agulha de aço. 

 

3.3 Instrumentos e coletas de dados 

 

A rotina de coleta de dados parte do momento da inserção de cada PICC, 

quando o enfermeiro responsável pela inserção do cateter preenche um impresso 

específico, desenvolvido pela comissão hospitalar local, cuja padronização se deu em 

janeiro de 2014) (disponível no ANEXO A). Acessada também em formato eletrônico 

(ANEXO B), essa ficha contempla informações sobre as datas da inserção e da 

remoção, além dos fatores que motivaram a indicação de remoção do cateter. Tais 

instrumentos favorecem as buscas no Sistemas HUL, já que facilitam a localização do 

número do prontuário e a data de nascimento de cada paciente.  

De posse das informações iniciais e considerando o fator da elegibilidade - para 

o paciente ser considerado elegível deve, impreterivelmente, ter feito uso de algum 

cateter venoso periférico antes da inserção do PICC -, solicitamos os prontuários no 

setor de arquivos do hospital e, a partir dos registros disponíveis, procedemos à coleta 

de dados. Importante ressaltar que os prontuários que se encontravam na comissão 

de óbito, bem como os inativos e aqueles em uso nos ambulatórios ou no HC (Hospital 

de Clínicas da Universidade Estadual de Londrina-PR) não foram revisados.  Definida 

a amostragem de pacientes, transcreve-se os dados advindos do formulário 

preenchido pelo enfermeiro que realizou a inserção do PICC (APÊNDICE A).  

Posteriormente são   analisados todos os registros sobre a terapia intravenosa 

prévia ao PICC (denominada terapia intravenosa periférica) a que o paciente foi 



38 
 

submetido (APÊNDICES B e C), assim como os registros que compreendem o 

intervalo entre a inserção e a remoção do PICC. Destaque-se que alguns pacientes 

tiveram mais de um cateter inserido durante a internação, do mesmo modo que alguns 

procedimentos de inserção não foram bem-sucedidos.  

  

3.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

3.4.1 Variável dependente – desfecho 

 

• Presença de complicação relacionada ao PICC durante a internação: foi 

considerada a presença de, no mínimo, uma complicação durante o uso do PICC 

(inserção bem-sucedida), sendo abarcadas as seguintes opções de complicação: 

trombose venosa profunda, flebite, oclusão, remoção acidental, deslocamento, 

sintomas flogísticos em inserção, lesão tecidual relacionada ao curativo, infecção 

relacionada, extravasamento ou ruptura no cateter e complicações referentes à 

localização da ponta do cateter. Os dados foram obtidos a partir das 

anotações/evoluções de enfermagem, diagnósticos médicos, bem como observações 

na ficha do procedimento. A definição específica das complicações está disponível no 

Quadro 2.  

 

3.4.2 Variáveis independentes 

3.4.2.1Variável principal: 

 

• Intervalo de tempo (em dias) transcorrido entre a terapia intravenosa periférica 

e o início do uso do PICC: considerado o paciente hospitalizado em uso de acesso(s) 

venoso(s) periférico(s), foi realizado o cálculo em dias a partir da data de internação, 

até o primeiro dia em uso do PICC. 
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Quadro 2 - Definições dos termos relacionados às complicações pelo uso do PICC 

COMPLICAÇÃO TIPO DA 
VARIÁVEL E 
VALORES 

DEFINIÇÃO MOMENTO DA 
MENSURAÇÃO 
DURANTE A 
TERAPIA 
INTRAVENOSA 

Trombose 
Venosa 
Profunda (TVP) 

Dicotômica: sim 
ou não 

Formação de coágulos ou trombos no interior da veia com consequente obstrução do fluxo 
sanguíneo. Sinais e sintomas: dor, edema, eritema, dilatação de veias superficiais, 
movimentação do membro prejudicada. 

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

Flebite Dicotômica: sim 
ou não 

Inflamação da veia. Células endoteliais do local onde está inserido o cateter tornam-se 
inflamadas e irregulares, propiciando adesão plaquetária. A escala de flebite é classificada 
de 0 a 4. Sendo zero: sem sintomas; um: presença de eritema com ou sem dor local; dois: 
presença de dor com eritema ou edema; três: dor, eritema, formação de linhas hipercoradas 
e cordão fibroso palpável; quatro: dor, eritema, linhas hipercoradas com cordão fibroso 
palpável maior que 2,5 cm de comprimento e drenagem purulenta.  

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

Oclusão Dicotômica: sim 
ou não 

Obstrução do lúmen do cateter, devido à formação de coágulo sanguíneo ou precipitado 
de fármacos, impedindo a infusão da solução intravenosa. Pode ser total (refluxo e fluxo 
ausentes) ou parcial (refluxo ausente e fluxo mantido). 

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

Remoção 
acidental 

Dicotômica: sim 
ou não 

Remoção do cateter. Pode ser causada pelo próprio paciente ou pela equipe de saúde, 
culminando na perda inadvertida.  

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

Deslocamento Dicotômica: sim 
ou não 

Movimentação do cateter no sítio de inserção, causando movimento de vai e vem e 
mudança do comprimento do segmento externo do cateter com alteração da localização 
da ponta. 

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

Sintomas 
flogísticos no 
local da inserção 

Dicotômica: sim 
ou não 

Rubor, edema, saída de exsudato purulento ou calor local no sítio de inserção do cateter 
(sem coleta de culturas). 

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

Lesão tecidual 
relacionada ao 
curativo 

Dicotômica: sim 
ou não 

Alteração da integridade da pele a partir do procedimento de troca ou remoção dos 
dispositivos de estabilização ou coberturas.  

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

continua 
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Infecção da 
Corrente 
Sanguínea 
Relacionada ao 
Cateter (ICSRC) 

Dicotômica: sim 
ou não 

Micro-organismo proveniente da inserção do cateter atinge a corrente sanguínea, 
resultando em bacteremia. Sinais e sintomas associados à cultura positiva quantitativa ou 
semiquantitativa do cateter.  

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

Extravasamento 
ou ruptura 

Dicotômica: sim 
ou não 

Vazamentos que extravasam os limites da inserção ou do corpo do cateter, causando 
infiltração.  

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

Complicações 
de localização 
de ponta 

Dicotômica: sim 
ou não 

Mau posicionamento secundário (sem refluxo de sangue, resistência na realização de 
flushing, alteração no comprimento externo do cateter). 

Terapia intravenosa 
no uso do PICC 

Fonte: Adaptado de: INFUSION NURSES SOCIETY BRASIL (INS Brasil). Manual de PICC-peripherally inserted central catheter. São Paulo, 2017, 96 p., INFUSION 
NURSES SOCIETY BRASIL (INS Brasil). Diretrizes Práticas para Terapia Infusional. São Paulo, 2018, 127 p., INFUSION NURSES SOCIETY. Padrões de prática 
em terapia infusional. Journal of Infusion Nursing, v. 39, n. 1S, 2016, 168 s. 

 

 

conclusão 
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3.4.2.2 Variáveis relacionadas aos pacientes: 

 

• Idade: calculada em anos completos, por meio da data de nascimento e da data 

da internação; 

• Sexo:  considerou-se os pacientes com ambos os sexos (feminino ou masculino); 

• Escolaridade: descrita em anos completos, conforme informação do prontuário; 

• Data de internação: obtida a partir do prontuário, no formato de dia, mês e ano; 

• Evolução clínica do paciente: obtido a partir do registro da ficha de internação 

(óbito ou alta hospitalar); 

• Data da evolução clínica: proveniente do registro da ficha de internação, no 

formato de dia, mês e ano; 

• Unidade de internação/atendimento no momento da inserção do PICC: obtida a 

partir do prontuário do paciente (pronto socorro; UTI adulto; unidade masculina; 

unidade feminina; moléstias infecciosas; centro cirúrgico; hemodinâmica; centro 

de tratamento de queimados (CTQ) ou UTI de queimados); 

• Diagnóstico médico principal: obtido a partir da evolução médica, considerado o 

diagnóstico médico principal no dia da inserção do PICC (traumas; queimadura; 

etiologia neurológica; etiologia cardiovascular; etiologia infectocontagiosa; 

oncologia; ginecologia e obstetrícia; sepse/choque séptico; etiologia 

renal/nefrologia; etiologia psiquiátrica; etiologia gastrointestinal ou outro); 

• Clínica responsável: obtida a partir do prontuário do paciente, considerada a 

clínica médica/setor principal pelo tratamento do paciente (Pronto Socorro 

Cirúrgico (PSC); Pronto Socorro Médico (PSM); clínica médica; ortopedia; 

neurocirurgia; neuroclínica; cardiologia; gastroenterologia; Cirurgia do Aparelho 

Digestivo (CAD); psiquiatria; urologia ou outro);   

• Peso: descrito em quilogramas (kg), conforme informação disponível no 

prontuário; 

• Altura: descrita em centímetros (cm), conforme informação disponível no 

prontuário; 

• IMC: calculado conforme os dados relativos ao peso e à altura; 

• Tipo sanguíneo: obtido a partir de resultados de exames laboratoriais contidos no 

prontuário (B; AB; A ou O); 
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• Diagnóstico de malignidade prévia à internação: apurado a partir do diagnóstico 

médico descrito no prontuário (sim ou não); 

• Diagnóstico de doenças hematológicas prévias à internação: apurado a partir do 

diagnóstico médico descrito no prontuário (sim ou não); 

• Diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (HAS) prévia à internação: apurado 

a partir do diagnóstico médico descrito no prontuário (sim ou não); 

• Diagnóstico de diabetes mellitus (DM) prévia à internação: apurado a partir do 

diagnóstico médico descrito no prontuário (sim ou não); 

• Diagnóstico de obesidade prévia à internação: apurado a partir do diagnóstico 

médico descrito no prontuário (sim ou não); 

• Diagnóstico de dislipidemia (DLP) prévia à internação: apurado a partir do 

diagnóstico médico descrito no prontuário (sim ou não); 

• Diagnóstico de neoplasia prévia à internação: apurado a partir do diagnóstico 

médico descrito no prontuário (sim ou não); 

• Hábito de vida, tabagismo prévio à internação: verificado a partir da descrição 

contida no prontuário (sim ou não), não   considerado o ex-tabagista; 

• Hábito de vida, etilismo prévio à internação: verificado a partir da descrição contida 

no prontuário (sim ou não), não considerado o ex-alcoolista; 

• Diagnóstico prévio de trombose: descrito como sim, não ou sem descrição, a partir 

de informação disponível no prontuário. 

 

3.4.2.3 Variáveis relacionadas ao procedimento de inserção do PICC: 

 

• Data da inserção do PICC: dia, mês e ano da internação hospitalar na qual foi 

inserido o cateter, conforme descrição contida no instrumento padronizado; 

• A inserção foi realizada com êxito: informação confirmada a partir da ficha do 

enfermeiro e dos relatos do enfermeiro, ambos contidos no prontuário (bem-

sucedida ou malsucedida); 

• Indicação para o uso do PICC: informação coletada a partir do registro do 

enfermeiro no instrumento padronizado, sendo considerada a sua indicação 

conforme a especificidade da terapia: antibioticoterapia, nutrição parenteral total 

(NPT), DVA, quimioterapia ou outros; 
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• Marca do PICC: foram consideradas a marcas dos PICC inseridos e descritos no 

instrumento padronizado: VYGON®, BARD® ou outra; 

• Composição do material do PICC: foi considerado o material do PICC inserido e 

descrito no instrumento padronizado: polietileno, poliuretano, silicone ou outro; 

• Calibre do PICC: foi considerado o tamanho (lúmen) do PICC inserido e descrito 

no instrumento padronizado: 5 french, 3 french ou outro; 

• Quantidade de lúmen(s) do PICC: foi considerado o número de lúmens do PICC 

inserido e descrito no instrumento padronizado: um (mono lúmen), dois (duplo 

lúmen) ou outro; 

• Dificuldade no procedimento de inserção do PICC: foi considerada a presença de 

alguma dificuldade durante a inserção de acordo com a descrição que consta no 

instrumento padronizado ou relatada em prontuário: sim ou não; 

• Se dificuldade, quais: foi considerada a(s) dificuldade(s) apresentada(s) durante a 

inserção conforme a descrição que consta no instrumento padronizado ou 

relatada em prontuário: múltiplas punções periféricas anteriores, fragilidade dos 

vasos, difícil progressão do cateter, flebotomia anterior, agitação do paciente ou 

outra; 

• Posicionamento da ponta do PICC: foi considerado o relato em evolução médica 

ou anotação do enfermeiro sobre a localização da ponta do cateter: central (junção 

cavo-atrial), outro posicionamento, sem descrição ou não se aplica (em casos de 

inserção malsucedida); 

• Zona de inserção do PICC (apenas para membros superiores): verificou-se a 

existência de descrição, pelo enfermeiro, do local específico da punção conforme 

as zonas citadas por Dawson, 2011 - Zone Insertion Method™ (ZIM): vermelha, 

amarela, verde, sem descrição ou não se aplica; 

• Se inserido nos membros superiores (MMSS), qual o braço: foram consideradas 

as anotações alusivas ao local de inserção, constantes no instrumento 

padronizado, bem como nos relatos do prontuário: membro superior esquerdo 

(MSE), membro superior direito (MSD), sem descrição ou não se aplica; 

• Comprimento introduzido: descrito em centímetros, obtido a partir da anotação do 

enfermeiro na ficha padronizada ou no prontuário; 
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• Local de inserção do PICC: verificado o local de inserção do PICC no paciente, a 

partir da ficha padronizada: MSE, MSD, jugular esquerda (JE), jugular direita (JD), 

outro ou sem descrição; 

• Veia acessada: foram consideradas as veias nas quais o PICC foi inserido no 

paciente: cefálica, jugular, axilar, mediana, subclávia, basílica ou outra, segundo 

descrição do instrumento padronizado; 

• Presença de exteriorização: foi considerada a exteriorização descrita na ficha 

padronizada: sim ou não; 

• Quantos centímetros de exteriorização: informação obtida por meio da descrição 

da ficha padronizada; 

• Dificuldade para punção/introdução: foi considerada a presença de alguma 

dificuldade para punção ou introdução de acordo com a descrição do instrumento 

padronizado ou relatada no prontuário: sim ou não; 

• Número de punções: variável numérica obtida a partir da descrição da ficha 

padronizada, acerca da quantidade de vezes que o profissional puncionou o 

paciente na tentativa de inserir o PICC; 

• Uso de ultrassonografia para a inserção: foram consideradas as anotações da 

ficha padronizada ou relatadas no prontuário; 

• Envio da ponta do cateter para cultura: trata-se de informação relativa ao envio da 

ponta do PICC para o laboratório de microbiologia; dado obtido por meio da   ficha 

padronizada: sim, não ou sem descrição; 

• Infecção relacionada ao PICC:   foi considerada a ocorrência de infecção 

relacionada ao PICC em conformidade com a descrição da ficha padronizada: sim, 

não ou sem descrição. 

 

3.4.2.4 Variáveis relacionadas ao uso do PICC:  

 

• Intervalo de tempo entre a data de inserção do PICC e a data de sua remoção: o 

cálculo foi realizado com base inicial na data de inserção do PICC e base final na 

data de sua remoção, considerando-se a quantidade de dias em que o PICC 

esteve em uso pelo paciente hospitalizado.  
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• Complicações relacionadas ao PICC durante a internação - trombose venosa 

profunda: informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, 

especificamente por meio do diagnóstico médico: sim ou não; 

• Complicações relacionadas ao PICC durante a internação - flebite: informação 

obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, por meio da ficha de evolução 

do enfermeiro ou anotação da enfermagem: sim ou não; 

•  Complicações relacionadas ao PICC durante a internação - oclusão: informação 

obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, por meio da ficha de evolução 

do enfermeiro ou anotação da enfermagem: sim ou não; 

• Complicações relacionadas ao PICC durante a internação - remoção acidental: 

informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, por meio da ficha de 

evolução do enfermeiro ou anotação da enfermagem a respeito da 

descontinuidade súbita da utilização do PICC, sem justificativa eletiva: sim ou não; 

• Complicações relacionadas ao PICC durante a internação - deslocamento: 

informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, por meio da ficha de 

evolução do enfermeiro ou anotação da enfermagem acerca de deslocamento do 

cateter, também citado como “tração” ou “tracionamento”: sim ou não; 

• Complicações relacionadas ao PICC durante a internação - sintomas flogísticos 

no local da inserção: informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, 

por meio da ficha de evolução do enfermeiro ou anotação da enfermagem: sim ou 

não; 

• Complicações relacionadas ao PICC durante a internação - infecção de corrente 

sanguínea relacionada ao cateter: informação obtida a partir dos relatos contidos 

no prontuário, especificamente por meio do diagnóstico médico: sim ou não; 

• Complicações relacionadas ao PICC durante a internação - extravasamento ou 

ruptura no cateter: informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, 

por meio da ficha de evolução do enfermeiro ou anotação da enfermagem que 

faça referência à quebra da conexão do hub com o cateter, também citada como 

“infiltração”: sim ou não; 

• Complicações relacionadas ao PICC durante a internação - localização de ponta:  

informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, por meio da ficha de 

evolução do enfermeiro, anotação da enfermagem ou registro médico a respeito 
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da visualização da ponta através de raio-X, que não fosse considerada central: 

sim ou não; 

• Administração de flushing no PICC: informação obtida a partir da checagem do 

cuidado, compreendida na prescrição de enfermagem ou em anotação da 

enfermagem (não foi considerada a utilização de bomba de infusão contínua 

(BIC)): sim ou não; 

• Relato(s) de lesão tecidual relacionada ao curativo do PICC:  informação obtida a 

partir dos relatos contidos no prontuário, por meio da ficha de evolução do 

enfermeiro ou anotação da enfermagem, correspondente à lesões por 

adesividade relacionadas às coberturas ou dispositivos de estabilização do PICC: 

sim, não ou sem descrição; 

• Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias) - Statlock®: 

informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, por meio da ficha de 

evolução do enfermeiro ou anotação da enfermagem: sim ou não; 

• Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias) - gazes e 

micropore: informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, por meio 

da ficha de evolução do enfermeiro ou anotação da enfermagem: sim ou não; 

• Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias) - IV FIX®: 

informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, por meio da ficha de 

evolução do enfermeiro ou anotação da enfermagem: sim ou não; 

• Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias) - 

Tegaderm®: informação obtida a partir dos relatos contidos no prontuário, por 

meio da ficha de evolução do enfermeiro ou anotação da enfermagem: sim ou 

não; 

• Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias) - sem 

descrição: variável composta diante da impossibilidade de verificar o tipo de 

curativo ou fixação por meio da   ficha de evolução do enfermeiro ou anotação da 

enfermagem: sim ou não. 

 

3.4.2.5 Variáveis relacionadas à remoção do PICC:  

 

• Indicação para a remoção do PICC: obtida a partir da ficha de evolução do 

enfermeiro e anotação da enfermagem, englobando a remoção programada, 
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justificada de forma eletiva, e a remoção não programada (devido a algum 

contratempo), justificada de forma não eletiva: não eletiva ou eletiva; 

• Data da remoção do PICC: obtida a partir da ficha de evolução do enfermeiro ou 

anotação da enfermagem, constando dia, mês e ano; 

• Motivo da remoção do PICC - trombose venosa profunda: obtido a partir da ficha 

de evolução do enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução 

médica, justificando diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - flebite: obtido a partir da ficha de evolução do 

enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução médica, justificando 

diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - oclusão: obtido a partir da ficha de evolução do 

enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução médica, justificando 

diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - remoção acidental: obtido a partir da ficha de 

evolução do enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução médica, 

justificando diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - infecção de corrente sanguínea relacionada ao 

cateter:  obtido a partir da ficha de evolução do enfermeiro, anotação da 

enfermagem ou ficha de evolução médica, justificando diretamente a causa da 

remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - sintomas flogísticos no local da inserção:  obtido a 

partir da ficha de evolução do enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de 

evolução médica, justificando diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou 

não; 

• Motivo da remoção do PICC - febre:  obtido a partir da ficha de evolução do 

enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução médica, justificando 

diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - edema do membro cateterizado:  obtido a partir da 

ficha de evolução do enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução 

médica, justificando diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - extravasamento ou ruptura do cateter:  obtido a 

partir da ficha de evolução do enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de 
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evolução médica, justificando diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou 

não; 

• Motivo da remoção do PICC - deslocamento: obtido a partir da ficha de evolução 

do enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução médica, justificando 

diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - término da terapia: obtido a partir da ficha de 

evolução do enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução médica, 

justificando diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - alta hospitalar: obtido a partir da ficha de evolução 

do enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução médica, justificando 

diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PICC - óbito: obtido a partir da ficha de evolução do 

enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução médica, justificando 

diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não; 

• Motivo da remoção do PIC - outro: obtido a partir da ficha de evolução do 

enfermeiro, anotação da enfermagem ou ficha de evolução médica, justificando 

diretamente a causa da remoção do cateter: sim ou não. 

 

3.5 Análise estatística e processamento dos dados 

3.5.1 Fase descritiva 

 

Duplamente digitados em planilhas Excel®, os dados foram, preliminarmente, 

descritos por intermédio das frequências e percentuais da amostra, considerando os 

dados atinentes aos pacientes. Posteriormente, as análises foram conduzidas tendo 

em vista os cateteres, etapa que recorreu aos dados obtidos nas fichas preenchidas 

pelos enfermeiros, abrangendo informações referentes ao uso, bem como ao 

processo de remoção do PICC. Do mesmo modo, executou-se a descrição das 

variáveis quantitativas por meio de medidas, tais como média, desvio-padrão, 

mínimo, mediana e máximo e, também, intervalos de confiança (IC95%). 
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3.5.2 Fase analítica 

 

As análises foram feitas com auxílio do software SAS 9.2, sendo adotado um 

nível de significância de 5% para todas as comparações. Quanto à variável 

complicação durante a internação, foi utilizado o modelo de regressão log-binomial 

com efeito aleatório simples e múltiplo (SKOV et al., 1998), para estimar o risco 

relativo (RR) e seus respectivos intervalos de confiança, uma vez que um paciente 

poderia ter mais de um cateter inserido ao longo da internação.  

 

3.6 Aspectos éticos 

 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) e pelo CEP do HUL, sob 

parecer nº 3.627.165 e CAAE 16451019.8.0000.5393 (ANEXO C), conforme 

resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012). Foi solicitada a dispensa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D).  
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4 RESULTADOS 

 

A amostra compreendia o montante de PICC inseridos no período de 20 de 

dezembro de 2018 a 25 de outubro de 2019. Segundo os registros, 151 pacientes 

foram submetidos à inserção do PICC nesse período, sendo requeridos, portanto, 151 

prontuários.  

Contudo, não foi possível acessar 76 prontuários, pois 67 estavam em setor 

externo (para consultas ambulatoriais, no Hospital de Clínicas da Universidade 

Estadual de Londrina) quando solicitados. De forma semelhante, ficaram inacessíveis 

mais 9 prontuários: 3 encontravam-se em uso pelo ambulatório do próprio HUL, 5 pela 

comissão de óbitos e 1 se tratava de paciente inativo.  

Dessa forma, a amostra alcançou 75 prontuários elegíveis para a pesquisa, 

totalizando a avaliação da inserção de 96 cateteres. Dentre os elegíveis, 39 foram 

excluídos, por falta de informações ou por não terem feito uso de cateteres venosos 

periféricos antes da inserção do PICC, culminando na amostragem composta de 57 

cateteres e 44 pacientes, conforme fluxograma abaixo: 
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Figura 3 - Fluxograma da elegibilidade da população de adultos que fizeram o uso 

do Peripherally Inserted Central Catheter (PICC). Londrina-PR, 2020 

 

           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Durante a análise dos prontuários e das fichas preenchidas pelos enfermeiros, 

foi observado que era recorrente o mesmo paciente ter sido submetido a mais de um 

procedimento de inserção do PICC (bem-sucedida ou malsucedida) durante a 

internação. No presente estudo optamos por trabalhar com o número de cateteres 

inseridos. Considerando que o objetivo deste estudo é abordar as complicações do 

cateter e que cada paciente teve seu PICC inserido em diferentes momentos da 

internação, inclusive com diferentes indicações, dificuldades, intercorrências e 

condições clínicas. 

Significativo ressaltar que as inserções malsucedidas também foram incluídas, 

porquanto evidenciam as dificuldades ou imprevisibilidades, elementos importantes à 

temática do estudo. Sendo assim, os dados informam as inserções bem-sucedidas 

(n= 46), que representaram pacientes hospitalizados em uso do PICC, assim como as 

que não obtiveram êxito com tempo de uso do PICC igual a zero, que corresponderam 
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às inserções malsucedidas (n= 11). Consequentemente, para a análise das 

complicações relacionadas ao uso do PICC foram considerados apenas as inserções 

bem-sucedidas.  

A média de idade na primeira internação foi 50,52 anos (desvio padrão= 19,71), 

em que a idade mínima foi 18 e a máxima 90 anos. A faixa etária predominante 

manteve-se entre 30 a 59 anos e 60 anos ou mais (Tabela 1).  

Já a média total de cateteres foi de 1,3 por paciente (desvio padrão= 0,9), 

variando de um (mínimo) a cinco (máximo) cinco cateteres. No entanto, ao 

considerarmos os cateteres com inserção bem-sucedida, tivemos a média de 1,05 

(desvio padrão= 0,65). Os cateteres classificados como inserção malsucedida, por 

sua vez, atingiram a média de 0,25 (desvio padrão= 0,53).  

No recorte de 44 pacientes, 32 (72,73%) eram do sexo masculino. Sobre as 

comorbidades prévias, 4 (9,09%) possuíam diagnósticos de algum tipo de neoplasia, 

13 (29,55%) eram hipertensos, 8 (18,18%) eram diabéticos e apenas 1 (2,27%) 

possuía diagnóstico de doença hematológica. Do total dos elegíveis, 2 (4,55%) 

possuíam diagnóstico de obesidade, porém 3 (6,82%) apresentavam dislipidemia. 

Sobre os hábitos de vida, o tabagismo foi relatado por 12 pacientes (27,27%) e o 

alcoolismo por 8 (18,18%). Dentro do quadro de diagnóstico prévio à internação, a 

trombose foi descrita apenas para 1 paciente (2,27%). A evolução clínica contou com 

28 pacientes que evoluíram para a alta hospitalar (63,64%) e com 16 que foram à 

óbito (36,36%), conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos pacientes adultos hospitalizados submetidos à inserção 
do Peripherally Inserted Central Catheter (PICC), no período de 20 de dezembro de 
2018 a 25 de outubro de 2019, em um hospital de ensino (n= 44), Londrina - PR, 2020 

Variáveis n % 

Sexo   

Feminino 12 27,27 

Masculino 32 72,73 

   
Idade (faixa etária)   

Até 29 anos   8 18,18 

30 a 59 anos 18 40,91 

60 anos ou mais 18 40,91 

                                                                                                                                                continua
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conclusão 

Diagnóstico de neoplasia 

Não 37 84,10 
Sim 7 15,90 

   
Diagnóstico de doenças hematológicas   
Não  43 97,73 
Sim 1 2,27 
   
Diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)   
Não 31 70,45 
Sim 13 29,55 
   
Diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM)   
Não 36 81,82 
Sim 8 18,18 
   
Diagnóstico de obesidade   
Não 42 95,45 
Sim 2 4,55 
   
Diagnóstico de dislipidemia (DLP)   
Não  41 93,18 
Sim 3 6,82 
   
Diagnóstico de tabagismo   
Não  32 72,73 
Sim 12 27,27 
   
Diagnóstico de alcoolismo   
Não  36 81,82 
Sim 8 18,18 
   
Diagnóstico de trombose   
Não  43 97,73 
Sim 1 2,27 
   
Evolução clínica    
Alta hospitalar 28 63,64 
Óbito 16 36,36 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação à quantidade de cateteres inseridos por paciente, 3 passaram pela 

inserção de dois PICC (6,82%), 1 foi submetido à inserção de três (2,27%) e 38 deles   

necessitaram de apenas um PICC, representando 86,36% da amostra.  

De acordo com a Tabela 2, houve a distribuição de 57 cateteres, classificadas 

em inserções malsucedidas ou bem-sucedidas. A unidade de internação que atingiu 

a maior quantidade de inserções do PICC foi a UTI adulto (29,82%), seguida da UTI 

de queimados (24,56%) e da unidade de clínica-cirúrgica feminina (19,3%), 

compreendendo os diagnósticos clínicos principais de 29,82% de queimaduras e 

17,54% traumas. Tais dispositivos foram aplicados, na maioria dos casos, em 
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antibioticoterapia (89,29%), acompanhada da administração de nutrição parenteral e 

medicamentos vasoativos (5,36%).   

As marcas utilizadas foram BD/BARD® (83,93%) e VYGON®, sendo que 48 

(85,71%) eram de poliuretano e 8 (14,29%) de polietileno, todos mono-lúmen e com 5 

french de calibre (Tabela 2). 

As informações compiladas das fichas preenchidas pelos enfermeiros (Tabela 

2) apontam que 31 (55,36%) procedimentos de inserção sofreram algum tipo de 

dificuldade. Todavia, especificamente no ato da punção, as dificuldades apresentaram 

pouca diferença entre si: 50,88% assinalaram sim e 49,12% indicaram que não houve 

dificuldade durante a punção. Ainda sobre as dificuldades, a mais citada foi a difícil 

progressão do cateter (41,94%), seguida da fragilidade dos vasos (12,90%). Na 

análise das inserções malsucedidas, é possível observar que a dificuldade na 

progressão do cateter foi atribuída à mais de 60% dos casos. É importante destacar 

que para um grande número de PICC não foi descrita a dificuldade apresentada 

durante o procedimento.   

Seguindo a explanação dos dados da Tabela 2, a localização da ponta do PICC 

foi central para 95,56% dos cateteres, predominantemente inseridos por meio da veia 

jugular, seguida pela cefálica (14,29%) e basílica (10,71%); contudo, uma grande 

parcela dos enfermeiros (17,86%) não relatou a veia acessada. A predominância de 

inserções do PICC em veias jugulares caracteriza um achado relevante desta 

pesquisa em que, das 32 inserções (57,14%), 11 ocorreram na jugular esquerda e 21 

na direita.  

Correspondente às inserções dos PICC em membros superiores, 13 (54,17%) 

deram-se no braço esquerdo e 11 (45,83%) no braço direito. Não foi possível analisar 

a variável zona de inserção, a partir do método ZIM, devido à escassez de registros 

acerca das medidas.  

O deslocamento imediato ao ato da inserção foi presente em 5 cateteres 

(10,42%) e, no que diz respeito à infecção relacionada ao PICC, apenas 1 paciente 

(1,82%) foi listado (Tabela 2). Por fim, nenhuma das evoluções dos enfermeiros, assim 

como nenhuma das fichas de descrição do procedimento relataram o uso de 

ultrassonografia. 
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Tabela 2 - Distribuição dos Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) em relação 
aos os procedimentos de inserção, caracterizadas como bem-sucedida ou 
malsucedida, no período de 20 de dezembro de 2018 a 25 de outubro de 2019, em 
um hospital de ensino 

 
Variáveis 

Sobre a inserção  
Total 
n (%) 

Malsucedida 
n (%) 

Bem-sucedida 
n (%) 

Unidade de internação no momento     

Centro cirúrgico 0 (0,00) 1 (2,17) 1 (1,75) 

Centro de tratamento de queimados 1 (9,09) 2 (4,35) 3 (5,26) 

Moléstias infecciosas 1 (9,09) 4 (8,7) 5 (8,77) 

Pronto-Socorro 0 (0,00) 1 (2,17) 1 (1,75) 

Unidade de terapia intensiva adulto 3 (27,27) 14 (30,43) 17 (29,82) 

Unidade de terapia intensiva de queimados 3 (27,27) 11 (23,91) 14 (24,56) 
Unidade feminina 2 (18,18) 9 (19,57) 11 (19,3) 

Unidade masculina 1 (9,09) 4 (8,7) 5 (8,77) 

    

Diagnóstico médico principal    

Traumas 3 (27,27) 7 (15,22) 10 (17,54) 

Queimaduras 4 (36,36) 13 (28,26) 17 (29,82) 

Etiologia neurológica 0 (0,00) 5 (10,87) 5 (8,77) 

Etiologia infectocontagiosa 1 (9,09) 10 (21,74) 11 (19,3) 

Etiologia gastrointestinal 2 (18,18) 6 (13,04) 8 (14,04) 

Outro 1 (9,09) 5 (10,87) 6 (10,53) 

    

Indicação do uso do PICC    

Antibioticoterapia 9 (90,00) 41 (89,13) 50 (89,29) 

Droga vasoativa 1 (10,00) 2 (4,35) 3 (5,36) 

Nutrição parenteral 0 (0,00) 3 (6,52) 3 (5,36) 

    

Marca do PICC    

BD® ou BARD® 9 (90,00) 38 (82,61) 47 (83,93) 

VYGON® 1 (10,00) 8 (17,39) 9 (16,07) 

    

Composição do PICC    

Polietileno 2 (20,00) 6 (13,04) 8 (14,29) 

Poliuretano 8 (80,00) 40 (86,96) 48 (85,71) 

    

Calibre do PICC    

5 french 11 (100) 46 (100) 57 (100) 

    

Quantidade de lúmen(s) do PICC    

Monolúmen 11 (100) 46 (100) 57 (100) 

    

Dificuldade no procedimento de inserção?    
Não 0 (0,00) 26 (56,52) 26 (46,43) 

Sim 11 (100) 20 (43,48) 31 (55,36) 

    

Dificuldade na punção ou introdução do 
PICC 

   

Não 0 (0,00) 28 (60,78) 28 (49,12) 

Sim 11 (100) 18 (39,13) 29 (50,88) 

    

                                                                                                                                    continua
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conclusão 

 
Se dificuldade na inserção, qual? 

   

Fragilidade dos vasos 3 (27,27) 1(5,00) 4 (12,90) 

Difícil progressão do cateter 7 (63,64) 6 (30,00) 13 (41,94) 

Sem descrição 1 (9,09) 12 (60,00) 13 (41,94) 
Outra 0 (0,00) 1 (5,00) 1 (3,23) 

    
Localização da ponta do PICC    

Central 0 (0,00) 43 (95,56) 43 (95,56) 

Outro posicionamento 0 (0,00) 2 (4,44) 2 (4,44) 

    
Local de inserção do PICC    

Jugular direita 1 (10,00) 20 (43,48) 21 (37,5) 
Jugular esquerda 1 (10,00) 10 (21,74) 11 (19,64) 

Membro superior direito 3 (30,00) 8 (17,39) 11 (19,64) 

Membro superior esquerdo 5 (50,00) 8 (17,39) 13 (23,21) 

    
Braço de inserção (se inserido em 
membros superiores) 

   

Membro superior direito 3 (37,50) 8 (50,00) 11 (45,83) 
Membro superior esquerdo 5 (62,50) 8 (50,00) 13 (54,17) 

    
Veia acessada    

Cefálica 0 (0,00) 8 (17,39) 8 (14,29) 
Jugular 3 (30,00) 29 (63,04) 32 (57,14) 

Basílica 2 (20,00) 4 (8,70) 6 (10,71) 
Sem descrição 5 (50,00) 5 (10,87) 10 (17,86) 

    
Presença de deslocamento do PICC    

Não 2 (100) 41 (89,13) 43 (89,58) 
Sim 0 (0,00) 5 (10,87) 5 (10,42) 

    
Infecção relacionada ao PICC    

Não 9 (100) 45 (97,83) 54 (98,18) 
Sim 0 (0,00) 1 (2,17) 1 (1,82) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Considerando os pacientes que fizeram uso do PICC, ou seja, os casos de 

inserções bem-sucedidas, o tempo médio de uso do cateter foi de 9,65 dias (desvio 

padrão= 8,74), com mínimo, mediana e máximo de 0, 7 e 36, respectivamente, 

destacando que a média de terapia intravenosa periférica foi de 11,54 dias (mínimo 0 

e máximo 48 dias).  

A partir da Tabela 3 é possível verificar a distribuição do uso do PICC e analisar 

a presença ou ausência de complicação. Sobre os 35 cateteres com complicação no 

uso, o tempo de terapia intravenosa periférica foi maior, em média 12 dias (desvio 

padrão= 12,19) com mínimo 0 e máximo 48 dias. Mesmo assim, o tempo de uso do 
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PICC foi maior entre os cateteres com complicação, em média 10,03 dias (desvio 

padrão= 9,59), no mínimo 0 e máximo 36 dias.  

Ainda sobre a Tabela 3, o tempo médio de terapia intravenosa periférica dos 

cateteres sem complicações no uso foi 10,09 dias (desvio padrão= 8,49). E o tempo 

médio de uso do PICC foi em média 8,45 dias (desvio padrão= 5,43). 
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Tabela 3 - Distribuição da terapia intravenosa (em número de dias) realizada através do Peripherally Inserted Central Catheter 
(PICC), conforme presença de complicação, em pacientes adultos hospitalizados, no período de 20 de dezembro de 2018 a 25 de 
outubro de 2019, em um hospital de ensino (n= 46), Londrina - PR, 2020 

Presença de complicação 
no uso do PICC durante a 

internação 

Variável tempo (em dias) n Média Desvio-
padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

 
 
 
Sim 

 
Tempo de terapia intravenosa periférica  

 

 
35 

 
12 

 
12,19 

 
0 

 
8 

 
48 

 
Tempo entre a data de inserção e a data 

de remoção do PICC 
 

 
35 

 
10,03 

 
9,59 

 
0 

 
7 

 
36 

        
 
 
Não 

Tempo de terapia intravenosa periférica 
  

11 10,09 8,49 0 8 25 

 
Tempo entre a data de inserção e a data 

de remoção do PICC 
 

 
11 

 
8,45 

 
5,43 

 
2 

 
8 

 
20 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como mostrado na Tabela 4 (abaixo), a presença de algum tipo de complicação 

durante o uso do PICC alcançou 76,09%.  Importante citar que essa variável admitiu 

mais de uma resposta em algumas situações.  

Assim, a partir da análise dos prontuários, verificamos que a principal 

complicação foi o deslocamento (71,43%). As demais complicações relatadas foram: 

presença de sintomas flogísticos no local da inserção do PICC (28,57%), remoção 

acidental (22,86%), extravasamento ou ruptura (14,29%), oclusão (8,57%), 

complicações atinentes à localização da ponta (5,71%) e infecção relacionada, com 

apenas um caso (2,86%). Na amostragem analisada a trombose venosa profunda não 

foi relatada como complicação no uso do PICC, reiterando-se que para esta análise 

foram considerados apenas os cateteres com inserção bem-sucedida, já que foram 

os que permaneceram in situ no paciente. 

Ainda segundo a Tabela 4, os cuidados diários pertencentes à assistência de 

enfermagem, como a administração de flushing, foram descritos nas anotações de 

enfermagem de apenas quatro cateteres (8,7%). A ausência da descrição do flushing 

foi compreendida na resposta “não”.  

A lesão tecidual relacionada ao PICC foi apontada em apenas um caso 

(2,17%), tendo como o tipo de curativo utilizado com maior frequência o filme 

transparente Tegaderm® (93,75%). Cite-se que o tipo de curativo também foi uma 

variável de difícil mensuração em virtude da escassez de descrição nos prontuários. 

 

Tabela 4 - Descrição das variáveis relacionadas ao uso do Peripherally Inserted 
Central Catheter (PICC) em pacientes adultos hospitalizados, no período de 20 de 
dezembro de 2018 a 25 de outubro de 2019, em um hospital de ensino (n=46), 
Londrina - PR, 2020 

Variáveis n % IC 95% 

Complicação relacionada ao PICC durante a internação    

Não 11 23,91 11,59; 36,24 
Sim 35 76,09 63,76; 88,41 
    
Trombose relacionada ao PICC durante a internação    
Não 35 100  
    
Flebite relacionada ao PICC durante a internação    
Não 34 97,14 91,62; 100 
Sim 
 

1 2,86 0,00; 8,38 

Oclusão relacionada ao PICC durante a internação    

           continua 
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                      conclusão 

Não 32 91,43 82,15; 100 
Sim  3   8,57      0,00; 17,85 
 
Remoção acidental do PICC durante a internação 

   

Não 27 77,14 63,23; 91,05 
Sim 8 22,86 8,95; 36,77 

    
Deslocamento do PICC durante a internação    
Não  10 28,57 13,61; 43,54 
Sim 25 71,43 56,46; 86,39 
    
Sintomas flogísticos no local da inserção do PICC 
durante a internação 

   

Não 25 71,43 56,46; 86,39 
Sim 10 28,57 13,61; 43,54 
    
Infecção relacionada ao PICC durante a internação    
Não 34 97,14 91,62; 100 

Sim 1 2,86 0,00; 8,38 
    
Extravasamento ou ruptura relacionada ao PICC 
durante a internação 

   

Não 30 85,71 74,12; 97,31 
Sim 5 14,29 2,69; 25,88 

    
Complicação de localização de ponta relacionada ao 
PICC durante a internação 

   

Não 33 94,29 86,60; 100 
Sim 2 5,71 0,00; 13,4 
    

Administração de flushing no PICC durante a 
internação 

   

Não 42 91,3 83,16; 99,45 
Sim 4 8,70 0,55; 16,84 
    
Lesão tecidual relacionada ao PICC durante a 
internação  

   

Não 45 97,83 93,61; 100 
Sim 1 2,17 0,00; 6,39 
    
Tipo de curativo utilizado no local da inserção do 
PICC na maior parte dos dias de internação 

   

IV FIX® 1 6,25 0,00; 18,11 
Tegaderm® 15 93,75 81,89; 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com a Tabela 5, o uso do PICC conflui para sua remoção, que pode 

ser classificada como eletiva ou não eletiva. Nesse sentido, a maior parte dos 

cateteres (56,52%) foram removidos por razões não eletivas, expressando alguma 

complicação em seu uso. Sobre a análise dos motivos da remoção, o deslocamento 

assumiu posição de destaque, sendo descrito em 39,13% dos cateteres. 

Paralelamente, foram citados como fatores determinantes para a remoção a alta 
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hospitalar (28,26%), remoção acidental (15,22%), óbito (10,87%), extravasamento ou 

ruptura do cateter (8,7%) e edema e infecção (2,17%). 

 

Tabela 5 - Descrição das variáveis relacionadas à remoção do Peripherally Inserted 
Central Catheter (PICC) em pacientes adultos hospitalizados, no período de 20 de 
dezembro de 2018 a 25 de outubro de 2019, em um hospital de ensino (n=46), 
Londrina - PR, 2020 

Variáveis n % IC 95% 

Indicação da remoção do PICC    

Eletiva 20 43,48 29,15; 57,80 

Não eletiva 26 56,52 42,20; 70,85 

    

Remoção acidental como motivo da remoção do PICC    

Não 39 84,78 74,4; 95,16 

Sim 7 15,22 4,84; 25,60 

    

Infecção como motivo da remoção do PICC    

Não 45 97,83 93,61; 100 

Sim 1 2,17 0,00; 6,39 

    

Sintomas flogísticos no local da inserção como 
motivo da remoção do PICC 

   

Não 43 93,48 86,34; 100 

Sim 3 6,52 0,00; 13,66 

    

Edema como motivo da remoção do PICC    

Não 45 97,83 93,61; 100 

Sim 1 2,17 0,00; 6,39 

    

Extravasamento ou ruptura do cateter como motivo 
da remoção do PICC 

   

Não 42 91,3 83,16; 99,45 

Sim 4 8,7 0,55; 16,84 

    

Deslocamento como motivo da remoção do PICC    

Não 28 60,87 46,77; 74,97 

Sim 18 39,13 25,03; 53,23 

    

Alta hospitalar como motivo da remoção do PICC    

Não 33 71,74 58,73; 84,75 

Sim 13 28,26 15,25; 41,27 

    

Óbito como motivo da remoção do PICC    

Não 41 89,13 80,14; 98,13 

Sim 5 10,87 1,87; 19,86 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O local de inserção do PICC em jugular e membro superior foi comparado ao 

deslocamento e presença de complicação segundo a Tabela 6. A inserção do PICC 
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em veia jugular foi motivo para remoção por deslocamento em todos os casos e 

associada à complicação no uso do PICC, com significância estatística (p< 0,01).  

Por fim, a Tabela 7 apresenta o cálculo de risco relativo de variáveis de efeito. 

A realização do modelo ajustado foi impedida pelo n da amostra e perda de 

informações.  

Houve associação quanto a presença de complicação em relação ao tempo de 

terapia intravenosa periférica e uso do PICC. O tempo de terapia intravenosa 

periférica, ou seja, o número de dias precedido ao PICC se associou ao maior risco 

de presença de complicação (RR 1,006 ; IC 95% (1,001; 1,012) e valor de p=0,03). 

Além disso, o tempo de uso do PICC, que foi compreendido entre a data de inserção 

e remoção do PICC aumentou o risco de ocorrência de complicação (RR 1,011, IC 

95% (1,004; 1,017) e valor de p<0,01) (Tabela 7). 
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Tabela 6 - Análise de associação da presença de complicação no uso do Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) em pacientes 
adultos hospitalizados, de acordo com o deslocamento e local de inserção no período de 20 de dezembro de 2018 a 25 de outubro 
de 2019, em um hospital de ensino (n= 46), Londrina - PR, 2020 

 
Local de inserção do PICC Deslocamento do cateter como 

motivo da remoção do PICC 
Presença de complicação no uso do PICC durante a 

internação 
Total Valor de p* 

Não  
n (%) 

Sim 
n (%) 

 
 
Jugular direita ou esquerda 

 
Não 

 
7 (46,67) 

 
8 (53,33) 

 
15 

 
 
 

<0,01  
Sim 

 

 
0 (0,00) 

  
15 (100) 

 
15 

 
 
Membro superior direito ou 
esquerdo 

 
Não 

 

 
7 (46,67) 

  
8 (53,33) 

 
13 

 
 

0,53 

 
Sim 

 

 
0 (0,00) 

  
3 (100) 

 
3 

* Teste exato de Fisher 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 7 - Modelo bruto de regressão logística, com cálculo do risco relativo do tempo 
de terapia intravenosa periférica e tempo de uso do Peripherally Inserted Central 
Catheter (PICC), correspondente à presença de complicação em pacientes adultos 
hospitalizados, no período de 20 de dezembro de 2018 a 25 de outubro de 2019, em 
um hospital de ensino (n= 46), Londrina - PR, 2020 

 
Variáveis de efeito 

Modelo bruto 

Risco 
Relativo 

Intervalo de 
confiança 

(95%) 

Valor de p 

Tempo em dias da terapia intravenosa periférica 
 
 

1,006 1,001; 1,012 0,03 

Tempo em dias entre a data de inserção e a data 
de remoção do PICC 
 

1,011 1,004; 1,017 <0,01 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Discussão 
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5 DISCUSSÃO 

 

Entende-se que, o tempo é crucial na definição do sucesso ou falha da terapia 

intravenosa. Neste estudo, os intervalos de tempo foram explorados de forma que 

constituíram variáveis importantes e expressaram um caminho, do primeiro dia da 

internação hospitalar até o último dia em uso do PICC. O tempo de terapia intravenosa 

periférica (p=0,03) e tempo em uso do PICC (p<0,01) estiveram associados ao 

aumento do risco de complicação, atribuindo teor original a pesquisa.  

Com exceção daqueles admitidos com maior gravidade clínica, no local de 

estudo, a história dos pacientes foi semelhante. Infelizmente, grande parte dos 

pacientes internados permanecem em uso de acessos venosos periféricos por muito 

tempo até a indicação de outro dispositivo intravascular. No decorrer dos dias, o 

profissional de enfermagem se depara com uma rede venosa disponível frágil, 

debilitada e escassa, gerando dor e sofrimento ao paciente. Consequentemente e 

culturalmente, o PICC é indicado nestes casos em que há dificuldade ou 

impossibilidade de acesso venoso periférico, e o procedimento já se inicia com uma 

condição física precária, muitas vezes com veias trombosadas ou estenosadas que 

influenciam a escolha do sítio de inserção (SMITH; NOLAN, 2013 ; COSTA et al., 

2017). Nos hospitais brasileiros essa situação é real, e mesmo em hospitais privados 

a indicação tardia após múltiplas punções torna-se uma contraindicação da inserção 

do PICC por não possuir rede venosa adequada (LAMBLET et al., 2005).  

O período médio da terapia intravenosa periférica foi de 11,54 dias. Pesquisa 

nacional que verificou o tempo médio de uso de cateteres venosos periféricos também 

em um hospital de ensino apontou número menor de dias (ENES et al., 2016). Estudo 

sérvio conduzido com adultos em hospital terciário apresentou um tempo médio de 

terapia intravenosa periférica semelhante, 11,17 dias (SIMIN et al., 2019). No entanto, 

os dois foram conduzidos apenas para avaliação de complicação no uso do cateter 

venoso periférico, sem menção ao PICC.  

O número máximo de dias em terapia intravenosa periférica foi 48, 

considerando as 46 inserções bem-sucedidas.  Ao comparar com outras pesquisas, o 

uso dos cateteres venosos periféricos neste período foi um achado maior, e 

caracterizado como terapia intravenosa periférica por tempo prolongado (ENES et al., 

2016 ; DANSKI et al., 2015 ; HASSELBERG et al., 2010).  
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Ser multiplamente puncionado antes da indicação do PICC fez parte da rotina 

da internação de muitos pacientes da amostra deste estudo. Essa situação não 

acontece apenas no Brasil, e muitas vezes a equipe de enfermagem é obrigada a 

permanecer inserindo cateteres venosos periféricos pela dificuldade de indicação de 

um cateter venoso central de maior permanência (BRAGA et al., 2019). Relatos de 

esgotamento de rede venosa periférica, cateteres nos pés e casos de fragilidade 

venosa foram recorrentes na leitura dos prontuários, e podem explicar as dificuldades 

encontradas pelos enfermeiros no momento da inserção do PICC.     

Dificuldades como inserir ou introduzir o PICC foram relatadas por mais de 50% 

dos enfermeiros. Denominando os tipos de dificuldade, a difícil progressão do cateter 

é relatada para adultos e neonatos como complicação (BAIOCCO; SILVA, 2010 ; 

LAMBLET et al., 2005 ; PRADO et al., 2018). O atrito com as válvulas, presença de 

deformidades, fluxo de sangue e tipo de veia puncionada são fatores que influenciam 

na progressão do cateter (INS, 2017 ; DI SANTO et al., 2017 ; JEON et al., 2016). 

Sobre o tempo de uso do PICC, que também pode ser chamado de tempo de 

permanência, excluindo as inserções malsucedidas, a média foi de 9,65 dias, com 

mínimo, mediana e máximo de 0, 7 e 36 respectivamente. Quando comparado a 

outras pesquisas observou-se que o tempo de uso neste estudo foi menor, 

provavelmente atribuível ao grande número de complicações e n reduzido (BAIOCCO; 

SILVA, 2010 ; MARTINS; OSELAME; NEVES, 2016 ; SANTOLIM et al., 2018 ; 

PARÁS-BRAVO et al., 2016 ; LEROYER et al., 2013 ; LAMBLET et al., 2005 ; AUSTIN 

et al., 2015 ; KANG et al., 2017; MADABHAVI et al., 2018 ; MOTA, 2015). Se 

aproximou apenas da média de uso do PICC em hospitais de Chicago, no entanto, foi 

estipulado o máximo de 60 dias para a remoção do PICC (CHOPRA et al., 2016).  

 Apesar de uma parcela de pacientes ter feito uso do PICC por poucos dias, o 

tempo médio em uso do PICC atendeu recomendações confiáveis, que orientam 

manter o cateter por seis dias ou mais (O’GRADY et al., 2011; CHOPRA et al., 2015). 

A jugular foi o local mais utilizado para inserção do PICC (57,14%) e um retrato 

incomum quando confrontado a outros estudos. A inserção do PICC em jugular esteve 

associada ao deslocamento como motivo de remoção e presença de complicação 

(p<0,01).  

O sítio de inserção do PICC tem impacto no risco de desenvolvimento de 

complicação e recomenda-se puncionar a extremidade superior (veias basílica, 

cefálica ou braquial), desde que alcancem a veia cava superior (DAWSON, 2011; 
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O’GRADY et al., 2011 ; SMITH; NOLAN, 2013). A escolha do sítio de inserção deve 

constituir porção importante da avaliação do enfermeiro devidamente treinado e 

competente para o procedimento, com conhecimento atualizado sobre a inserção, 

manutenção e indicação (O’GRADY et al., 2011).  

A veia jugular apresenta maiores riscos de infecção e migração do PICC, e 

apesar de ser a veia mais visível não é considerada como sítio de inserção adequado 

também devido à dificuldade de fixação do curativo e pelo risco de punção acidental 

de artérias  (O’GRADY et al., 2011 ; MARTINS; OSELAME; NEVES, 2016 ; DUWADI; 

ZHAO; BUDAL, 2019).  No entanto, a jugular externa tornou-se uma possibilidade e 

alternativa aos pacientes graves que em internações longas são diversamente 

puncionados tanto para novos acessos venosos quanto para a realização de exames 

laboratoriais (BAGGIO; BAZZI; BILIBIO, 2010).  

O PICC inserido em veia jugular é descrito na literatura, na maior parte em 

recém-nascidos (RN) com frequência de utilização variando de 2,2% a 14,3% 

(RANGEL et al., 2019 ; DUARTE et al., 2013 ; GOMES et al., 2010 ; BAGGIO; BAZZI; 

BILIBIO, 2010 ; BAGGIO et al., 2019 ; COSTA et al., 2016). Na busca, foi possível 

aferir que, profissionais brasileiros que inserem o PICC, priorizam as veias basílicas e 

cefálicas para os adultos. O maior índice de inserção do PICC em jugular foi 

encontrado em estudo nacional com adolescentes que relatou 21% (REIS et al., 

2019), ainda sim discrepante do resultado da presente pesquisa. 

O local de punção é corriqueiramente descrito nas pesquisas envolvendo PICC. 

No entanto, apenas dois estudos exploraram análise de associação: um estudo com 

amostra de neonatos verificou a associação da veia com o motivo de remoção do 

PICC sem diferença estatística. E outro com pacientes adultos que apontou a inserção 

do PICC em veia cefálica com mais chances de complicação em comparação à 

basílica (DUARTE et al., 2013 ; BAIOCCO; SILVA, 2010). 

A veia basílica é a mais indicada e primeira escolha para inserção do PICC, 

possui características que lhe conferem segurança e maior durabilidade do cateter 

inserido (INS, 2017). Logo, a cefálica substancialmente apresenta grande número de 

válvulas, e apesar de indicada e bastante utilizada como sítio de inserção, possui 

menor lúmen e é contraindicada devido aos maiores riscos de complicação como 

trombose, infecção, mal posicionamento e complicações principalmente no braço 

esquerdo (DAWSON, 2011; MARTINS; OSELAME; NEVES, 2016 ; JEON et al., 2016 

; LIEM et al., 2012).  
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A determinação do tipo de veia escolhida foi omitida por alguns enfermeiros. 

Não obstante, é factível que os profissionais priorizaram além da jugular, a veia 

cefálica (14,29%) e por último a basílica (10,71%), divergindo de pesquisas nacionais 

e internacionais (SANTOLIM et al., 2018 ; LAMBLET et al., 2005 ; BAIOCCO; SILVA, 

2010 ; LEE et al., 2020 ; BERTOGLIO et al., 2016 ; MCDIARMID et al., 2017 ; PARÁS-

BRAVO et al., 2016 ; JONCZYK et al., 2017 ; CAMPAGNA et al., 2019). 

Tendo em vista a eficácia e segurança do PICC, tais como custo-benefício, 

incidência de complicações, qualidade de vida e satisfação, o interesse pela 

comparação com outros cateteres venosos centrais vem sendo abordado há algum 

tempo por pesquisas internacionais (JOHANSSON et al., 2013; BAHL; KARABON; 

CHU, 2019; XU et al., 2016; PATEL et al., 2014; WANG et al., 2020; FANG et al., 

2017; CRISTENSEN et al., 2015; BAI; ZANG; YU, 2013; WILSON; STETLER JR; 

FLETCHER, 2013).  

Quanto à indicação do PICC, cada serviço de saúde possui suas 

peculiaridades. Hospitais oncológicos utilizam este tipo de cateter para infusão de 

quimioterápicos, imunoterápicos e nutrição parenteral (SIMONETTI et al., 2020; 

MIELKE; WITTIG; TEICHGRÄBER, 2020; REIS et al., 2019; YAP et al., 2006). Já na 

especialidade cardiológica o PICC é indicado para infusão de amiodarona 

(GOLDHABER, 2011). Por sua vez, em hospitais com características semelhantes ao 

do presente estudo também houve predomínio da indicação para antibioticoterapia 

(LAMBLET et al., 2005; DI SANTO et al., 2017; BAIOCCO; SILVA, 2010; AUSTIN et 

al., 2015; PAJE et al., 2019; SMITH et al., 2017). É importante apontar que a 

administração de quimioterapia não é uma prática usual no hospital de estudo. 

 Semelhante à outras instituições brasileiras (JAKITSCH et al., 2016), grande 

parcela da amostra analisada estava internada em terapia intensiva geral. Em 

contrapartida, uma quantidade significativa foi composta por pacientes da UTI de 

queimados (24,56%), resultado que retrata um perfil diferente de outros estudos. Uma 

provável explicação para esse índice é o fato de que, no hospital em questão, existe 

um centro de referência de queimados, além do contexto da própria UTI de 

queimados, cuja internação é mais longa e permeada de sofrimento e dor, devido às 

lesões (PATTERSON et al., 2004; BERGAMASCO et al., 2004; CASTRO et al., 2013).  

Ressalte-se que, apesar das diversas limitações físicas em função das 

queimaduras, assim como das complicações para a inserção do cateter, o PICC torna-
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se uma opção favorável em situações em que o paciente foi submetido a punções 

constantes (SONG; OH, 2016).  

Ademais, o número alto de punções em jugular pode ser explicado pela 

presença mais substancial de queimados (como dito anteriormente), assim como a 

internação na terapia intensiva geral, setores que, além de recepcionar pacientes 

debilitados, são, geralmente, precedidos de internações longas.  

No que concerne às comorbidades prévias, ao compararmos os resultados 

desta pesquisa com os de um estudo semelhante (a partir de uma coorte com o 

mesmo n) tivemos índices parecidos, sendo que o presente trabalho apontou com 

mais frequência hipertensão arterial, diabetes mellitus e neoplasia.   

Porém, houve divergência na variável motivo da hospitalização, pois, enquanto 

a análise do presente estudo aponta como predominantes as queimaduras e traumas, 

alcançando as etiologias infectocontagiosas 14,04%, as doenças infecciosas foram a 

razão da internação para 61% dos pacientes do outro estudo (CHOPRA et al., 2015).  

Configurando informação importante do histórico do paciente, o relato de 

trombose venosa prévia foi relatado em apenas um caso. Essa condição é 

especificamente observada em razão das pesquisas apontarem que a trombose é um 

fator de risco para complicações relacionadas ao PICC (BERTOGLIO et al 2016; 

CHOPRA et al., 2017). 

Embora os hábitos de vida não sejam representados regularmente nos estudos 

envolvendo PICC, nesta pesquisa ficou evidenciado que 27,27% dos pacientes eram 

tabagistas e 18,18% alcoolistas, lembrando que, conforme dito anteriormente, os 

pacientes ex-alcoolistas ou ex-tabagistas não foram incluídos. Em revisão, foram 

encontrados relatos do uso de tabaco semelhantes aos índices da presente pesquisa, 

no contexto da trombose associada ao PICC (BHAKTA et al., 2014) e no uso de PICC 

em pacientes gestantes (JACQUES et al., 2017). Porém, foi divergente em pacientes 

que fizeram o uso desse cateter em seu domicílio (LAM et al., 2018). 

O sexo masculino - equitativamente à outras pesquisas (LAMBLET et al., 2005; 

KANG et al., 2017; AUSTIN et al., 2015) - prevaleceu, resultado que se aproxima da 

média de outros estudos (BAIOCCO; SILVA, 2010; SANTOLIM et al., 2018; 

SIMONETTI et al., 2020). Da mesma maneira, preponderou a ocorrência em pacientes 

acima dos 30 anos e idosos, índice compartilhado por pesquisas análogas (NOLAN 

et al., 2016; AUSTIN et al., 2015; KANG et al., 2017; PAJE et al., 2018).  
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Neste estudo, foi encontrada uma alta incidência de complicação, que 

correspondeu a 76% do uso do PICC durante a internação. No entanto, é pertinente 

ressalvar que para esta variável foram analisados vários tipos de complicação, 

desfechos locais e sistêmicos (na literatura tratadas como “major” e “minor”).  

A comparação da complicação com outras pesquisas brasileiras para esta e 

outras variáveis foi dificultada devido à grande parte dos estudos ter sido conduzidos 

com população neonatal ou pediátrica, ou mesmo com algum desfecho de 

complicação específico, o que aponta a originalidade da presente pesquisa. Uma 

coorte histórica semelhante com 229 pacientes adultos no Rio Grande do Sul apontou 

25,8% de complicação no uso do PICC (BAIOCCO; SILVA, 2010). A incidência de 

complicações do presente estudo apenas se aproximou de uma pesquisa 

retrospectiva desenvolvida no Espírito Santo. No entanto, a amostra foi obtida no setor 

de oncologia pediátrica e apontou 76,3% (BERGAMI; MONJARDIM; MACEDO, 2012). 

Ressalta-se que pacientes oncológicos apresentam risco mais elevado 

(AMERASEKERA et al., 2009).  

Ainda assim, internacionalmente, a equiparação da média de complicação 

torna-se complexa, visto que trata de realidades, serviços de saúde, equipes, 

cateteres, cuidados de manutenção e tecnologias diferentes.  

Diante disso, optamos pela comparação com estudos que partiram do mesmo 

delineamento e, de forma geral, as complicações foram menos incidentes, 

excetuando-se dois: uma coorte produzida na Itália, com 60 pacientes neuro-

oncológicos, cuja porcentagem de complicação foi a mais próxima dos índices do 

presente estudo, e representou 67,3% (SIMONETTI et al., 2020), seguida de 38,14%, 

de uma coorte na Espanha (PARÁS-BRAVO et al., 2016).  

Nesse seguimento, em uma coorte prospectiva, com 291 pacientes 

oncológicos, desenvolvida na Itália, a incidência de complicação geral foi de 25% 

(BERTOGLIO et al., 2016). Do mesmo modo, estudo realizado em dez unidades 

hospitalares de Michigan, com um montante de 3.378 cateteres, alcançou 19,1% de 

complicação (CHOPRA et al., 2016), índice semelhante ao de uma coorte de 20.545 

pacientes com doença renal crônica (PAJE et al., 2019), que apresentou 17,8% de 

complicações.  

De outro lado, pesquisa organizada por Mielke, Wittig e Teichgräber (2019) 

comparou duas coortes de pacientes (internados e em cuidados domiciliares), citando 

7,8% de média de complicação nos pacientes internados. Contudo, esses pacientes 
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foram submetidos à dispositivos de fixação sem sutura e privados da inserção guiada 

por ultrassonografia.  

O deslocamento ocupou o tipo de complicação mais comum na amostra do 

estudo. Também considerada como deslocamento e para alguns autores como 

tracionamento, representa sérias implicações para a terapêutica do paciente e pode 

causar danos econômicos, na integridade dos vasos sanguíneos e interrupção do 

tratamento principalmente quando levam à remoção acidental. É uma complicação 

frequente causada majoritariamente por confusão mental do paciente, remoção pelo 

próprio paciente e quando provavelmente o curativo do cateter não está íntegro 

(MOUREAU, 2018).  

Durante a leitura dos prontuários, foi evidente que o deslocamento (71,43%) e 

remoção acidental (22,86%) foram condições bastante presentes nos relatórios de 

enfermagem, que neste estudo foram abordadas separadamente, embora muitas 

vezes a remoção acidental seja precedida pelo deslocamento. A movimentação no 

leito, deambulação pela enfermaria, transferência de cama e assistência de vários 

profissionais com atividades contribuem para o deslocamento (MOUREAU, 2018).  

As seguintes situações relatadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem 

exemplificam tal cenário: “paciente perdeu o PICC enroscado no travesseiro”, ou 

ainda, “paciente agitou e retirou o PICC mesmo com pontos” e “paciente durante o 

banho de aspersão perde o PICC”. Demais profissionais da saúde também se 

relacionaram como a remoção não eletiva do cateter como: “fisioterapeuta 

trabalhando com paciente perde o PICC” e “o PICC foi retirado a pedido médico”. O 

último exemplo mostrou-se condizente com outro serviço de saúde, que vivenciou e 

relatou o hábito da retirada precoce do PICC equivocadamente pela equipe médica 

por falta de conhecimento (COSTA et al., 2017).  

Tais complicações são previstas em literatura, e infelizmente estão 

relacionadas ao uso do PICC. A remoção devido complicação pode ocorrer em até 

um terço dos pacientes em uso deste cateter (AMERASEKERA et al., 2009). O 

deslocamento pode variar entre 4% e 24,5% (BERTOGLIO et al., 2016; LAMBLET et 

al., 2005; BAIOCCO; SILVA, 2010; SIMONETTI et al., 2020). Em uma revisão 

sistemática, as remoções acidentais na literatura alcançaram até 4,7% 

(AMERASEKERA et al., 2009). 

Uma das complicações trata da migração do cateter e foi compreendida, neste 

estudo, como complicação de localização de ponta (5,71%), condição que também 
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está relacionada à interrupção do tratamento, instabilidade cardiovascular, infiltração 

e extravasamento (CHAN et al., 2017; ULLMAN et al., 2015).  

Com o intuito de evitar a ocorrência das complicações por deslocamento e 

migração do cateter, bem como proteger o local da colonização ou infecção por micro-

organismos são utilizados curativos e dispositivos de segurança. Os curativos 

semipermeáveis à gases e umidade, com bordas para aprimorar a fixação, assim 

como os curativos impregnados com gluconato de clorexidina, prata ou iodo são de 

fácil acesso no mercado, ressaltando que os impregnados com clorexidina podem 

reduzir o risco de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter (ULLMAN et 

al., 2015). 

 Contíguo aos curativos, dispositivos de segurança sem sutura, como por 

exemplo o Statlock®, possuem uma base almofadada e um clamp para travar o 

cateter, moderando os movimentos, promovendo estabilização e, por consequência, 

reduzindo as chances de complicações do PICC (YAMAMOTO et al., 2002). 

No hospital onde este estudo foi realizado, o dispositivo Statlock® não é 

padronizado, portanto, não houve relatos sobre sua utilização. Observamos, nos 

prontuários, que nem todos os profissionais relatara o tipo de curativo utilizado no local 

da inserção do PICC. Porém, 93,75% dos pacientes utilizaram o filme transparente 

Tegaderm®, que possibilita melhor visualização do sítio de inserção do cateter e é 

comparado ao curativo convencional (gazes e fita) quanto ao desenvolvimento de 

infecção, complicação do cateter e colonização (ULLMAN et al., 2015). O curativo 

impregnado com clorexidina é padronizado na instituição, mas depende da 

disponibilidade de compra do produto e, mesmo assim, não foi explicitado nos 

prontuários se este tipo de curativo foi utilizado. 

Outras complicações relacionadas ao deslocamento ou à fratura do cateter são 

a infiltração e o extravasamento (MOUREAU, 2018). Neste estudo o extravasamento 

foi bastante relatado, em decorrência da ruptura do cateter, motivo pelo qual foi 

agrupada nessa variável. Satisfatoriamente, em nenhum paciente a ruptura do PICC 

levou à embolia, complicação severa e rara (JESUS; SECOLI, 2007; TALWAR et al., 

2003). 

A oclusão do lúmen pode culminar na causa de remoção do PICC em até 4,14% 

dos pacientes (PARÁS-BRAVO et al., 2016; SMITH et al., 2017). No entanto, essa 

complicação é menor quando comparada a outros tipos de cateteres venosos centrais 

(JOHANSSON et al., 2013). A remoção do cateter causada pela oclusão não 
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aconteceu na amostra. Porém, foi descrita como complicação durante a internação 

em até 8,57% dos casos representando uma alta frequência (DUWADI; ZHAO; 

BUDAL, 2019; MIELKE; WITTIG; TEICHGRÄBER, 2020; PAJE et al., 2018). Foi 

menor apenas quando comparada a pacientes em uso de PICC em domicílio (LAM et 

al., 2018) e em uma coorte com 13408 pacientes (SMITH et al., 2017).  

A infusão do flushing com soro fisiológico foi minimamente relatada pela equipe 

de enfermagem, e constitui um cuidado importante na manutenção dos cateteres 

(MCDIARMID et al, 2017; ANVISA, 2017; INS, 2017) que implica na diminuição da 

oclusão. Não representando a realidade da maior parte dos serviços de saúde 

brasileiros, a administração de trombolíticos (SMITH et al., 2017; MCDIARMID et al., 

2017) é descrita como tratamento da oclusão total ou parcial. Fato curioso e que foi 

exercido empiricamente por alguns profissionais de enfermagem, foi a descrição do 

“molho” do PICC com dipirona, na tentativa de desobstrução do lúmen do cateter. 

Falta de treinamento da equipe de enfermagem para manusear o PICC é um 

dos desafios vivenciados mundialmente e pode culminar na utilização inadequada do 

cateter e ocorrências de complicação por falta de capacitação, inclusive a remoção 

não eletiva (COSTA et al., 2017). Para todos os cateteres venosos centrais a 

educação em saúde, avaliação do conhecimento, adesão à protocolos e manuseio ou 

inserção dos cateteres apenas por profissional capacitado são fortes recomendações 

para a prevenção de infecções relacionadas (O’GRADY et al., 2011). Insere-se neste 

contexto de necessidade de atualização e capacitação a barreira de alguns 

profissionais médicos que não conhecem as particularidades do PICC e por 

consequência resistem à sua utilização (COSTA et al., 2017).  

A preocupação com o lúmen do cateter não é exclusiva da equipe de 

enfermagem, que lida rotineiramente com a administração de medicamentos e 

vivencia de perto as dificuldades de infundir grandes volumes de antimicrobianos, 

soros de manutenção ou expansões volêmicas por um calibre pequeno. Essa situação 

se torna ainda mais delicada em situações de urgência ou quando as bombas de 

infusão contínua alarmam indicando a sobrecarga do lúmen. No entanto, a equipe 

multiprofissional deve discutir e estar alerta que o tamanho do PICC é uma via de mão 

dupla, o maior calibre nem sempre é o melhor e deve-se considerar a relação da veia 

com o cateter (GOLDHABER, 2011). 

No hospital de estudo, todas as inserções foram realizadas com o calibre 5 

french e todos os cateteres eram monolúmen. Cateteres com menor lúmen estavam 
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disponíveis (três e 1,9 french). No entanto, a disponibilidade de PICC duplolúmen 

depende da licitação do PowerPICC®, e devido ao seu alto custo se manteve em falta 

nos últimos anos.  

A escolha pelo diâmetro depende do tipo de paciente e da terapia intravenosa, 

pode variar de dois a sete french com um ou mais lúmens (TODD, 1999). No entanto, 

o lúmen 5 french é comumente utilizado em até 74% dos pacientes adultos (PAJE et 

al., 2018 ; AUSTIN et al., 2015). A preferência por cateteres de apenas um lúmen foi 

apontada de 41,8% (KREIN et al., 2019) a 87% (SANTACRUZ et al., 2019), mas, para 

pacientes queimados (AUSTIN et al., 2015) e internados em UTI (GOVINDAN et al., 

2018) foram priorizados cateteres multilúmen. 

Relativo ao tamanho do PICC, neste estudo todas as inserções foram 

realizadas com o calibre 5 french, na modalidade monolúmen. Havia a disponibilidade 

de cateteres com menor lúmen (3 e 1,9 french), já a disponibilidade de PICC 

duplolúmen depende da licitação do PowerPICC® e, devido ao seu alto custo, se 

manteve em falta nos últimos anos.  

A escolha do diâmetro depende do tipo de paciente e da terapia intravenosa, 

podendo variar de 2 a 7 french, com um ou mais lúmens (TODD, 1999). No entanto, 

o lúmen 5 french é comumente utilizado em até 74% dos pacientes adultos (PAJE et 

al., 2018; AUSTIN et al., 2015). De maneira semelhante, a preferência por cateteres 

de apenas um lúmen foi apontada entre 41,8% (KREIN et al., 2019) e 87% dos casos 

(SANTACRUZ et al., 2019), exceto para pacientes queimados (AUSTIN et al., 2015) 

e internados em UTI (GOVINDAN et al., 2018), aos quais foram priorizados cateteres 

multilúmen. 

A composição do cateter também sofreu influência da disponibilidade do 

hospital.  Foram utilizados mais cateteres de poliuretano, que são mais rígidos e 

resistentes e apresentam paredes mais finas, material que apresenta o diferencial de 

resistir mais à pressão (INS, 2017; ANVISA, 2017). Como fator que pode ter influência 

nas complicações, os PICC de poliuretano podem causar mais chances de trombose, 

assim como o lúmen mais calibroso tem maior risco de fratura. Contudo, comparados 

aos PICC de polietileno, os cateteres de poliuretano estão associados à menores 

complicações infecciosas (MADABHAVI 2018; ANVISA, 2017). 

Definida como uma das maiores e importantes complicações relacionadas ao 

uso do PICC, a trombose venosa profunda é mais acentuada em grupos de pacientes 

graves e com câncer (CHOPRA et al., 2013). Por ser facilitada pela estase e   também 
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pela diminuição do fluxo sanguíneo venoso (causada pelo cateter), recomenda-se 

escolher uma veia de maior calibre, juntamente com lúmen do cateter o menor 

possível (SHARP et al., 2015; DUWADI; ZHAO; BUDAL, 2019).  

Apesar de não ter sido descrito nesta amostragem nenhum caso, 

provavelmente devido à limitação do n de pacientes, a trombose é uma complicação 

incidente, atingindo de 1,5% a 13,91% dos pacientes (MCDIARMID et al, 2017; 

BERTOGLIO et al, 2016; SCRIVENS; et al., 2019; CHOPRA et al., 2013; MIELKE; 

WITTIG; TEICHGRÄBER, 2020).  

Como aparato eficaz, a ultrassonografia tem trazido diversos benefícios durante 

o procedimento de inserção do PICC, pois contorna um dos principais desafios da 

técnica cega ou convencional, uma vez que auxilia a encontrar uma veia com bom 

diâmetro para o procedimento, minimizando os ricos para o paciente (DAWSON, 

2011; KWON et al., 2020). Além da ultrassonografia, existem outras técnicas 

recomendadas e aplicadas por diversos profissionais, como a fluoroscopia (BOO et 

al., 2020; CHAN et al., 2017) e tecnologias de navegação que permitem a visualização 

em tempo real da localização do cateter (TOMASZEWSKI et al., 2017).   

Não obstante, no Brasil, nem todos os serviços de saúde dispõe destas 

tecnologias, mesmo a ultrassonografia que é mais comum, ainda é almejada por 

profissionais e vista como solução para visualização de veias difíceis (COSTA et al., 

2017; JAKITSCH et al., 2016; COSTA, 2015). No hospital de estudo o aparelho de 

ultrassonografia está disponível para uso exclusivo dos enfermeiros da comissão de 

inserção do PICC. Infelizmente, nenhum dos cateteres foi descrito como inserido com 

auxílio de ultrassom, corroborando com outra pesquisa que também verificou a baixa 

utilização do ultrassom para visualização da rede venosa (ENGSTRÖM; FORSBERG, 

2018). 

Os sintomas flogísticos são caracterizados como edema loca, hiperemia, dor 

ou rubor local. Durante a internação, essa complicação retratou a segunda maior 

ocorrência e atingiu 28,57%. No entanto, não indicou especificamente a remoção do 

PICC. Tratam-se de sintomas importantes e que devem ser avaliados diariamente 

pela equipe, pois, podem indicar a fase inicial de uma infecção ou somente ocasionada 

por atrito do cateter, sem necessidade de remoção (COSTA et al., 2017). Em outros 

estudos essa variável foi relatada com menor frequência como vermelhidão ao redor 

do sítio de inserção para 21,7% dos pacientes (KREIN et al., 2019) e inflamação local 

no sítio de inserção em 4,4% (MIELKE; WITTIG; TEICHGRÄBER, 2020). 
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Tendo em vista que a lesão tecidual causada pelo curativo também é entendida 

como complicação e em recente foco de estudo (HITCHCOCK; SAVINE, 2015), essas 

manifestações cutâneas podem ser erroneamente confundidas com sintomas 

flogísticos. Apesar de apenas um paciente (2,17%) ter sido descrito, não foi 

encontrada na busca nenhuma outra pesquisa brasileira que analisou esta variável, 

complicação que na China atingiu 19,7% (ZHAO et al., 2018). 

No Brasil, o PICC é um recurso recente, e muitas peculiaridades da sua 

utilização ainda estão sendo descobertas. Além da produção científica em ascensão, 

as equipes interdisciplinares não possuem vasto conhecimento sobre o cateter, o que 

pode causar o manuseio incorreto e juízo de valor equivocado, o que confirma a 

importância da equipe de enfermagem nesse contexto. 

O enfermeiro, responsável por inserir o PICC na maioria dos serviços de saúde 

brasileiros, deve vislumbrar o seu mérito. Nesse sentido, o procedimento, assim como 

os cuidados, deve ser fundamentados em evidências robustas. Do mesmo modo, 

argumentos contraditórios devem ser confrontados com literatura confiável, edificando 

seu empoderamento profissional. Tal contexto pode ser gerado por meio de 

treinamentos e capacitações, que servem para habilitar a equipe de enfermagem e 

diminuir a incidência de complicações, constituindo, também, um cuidado de 

enfermagem essencial.  

Por fim, esta pesquisa atendeu aos objetivos propostos, ao mesmo temo que 

colocou em evidência o fator tempo, tão valioso para os pacientes. Assim, quanto mais 

tardia a indicação do PICC para aqueles que realmente necessitam, mais sofrimento 

lhes será causado.  

Sabe-se que se deparar com membros edemaciados, com vários hematomas 

e punções anteriores é intimidador para o enfermeiro que irá inserir o PICC. No 

entanto, essas dificuldades podem ser contornadas com uso de tecnologias e 

raciocínio clínico sobre a indicação do dispositivo intravascular correto o mais cedo 

possível.   

Caso o paciente possua indicação de uso do PICC, independente se a técnica 

de inserção será cega ou guiada com auxílio de tecnologias, essa deve ser precoce e 

embasada cientificamente para diminuir o risco de complicações.  Portanto, ações em 

saúde devem ser desenvolvidas pelas instituições, para que a cultura do PICC como 

“a última saída” não continue banal (COSTA, 2015, p. 92).  
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6 CONCLUSÕES 

 

Este estudo atendeu aos objetivos propostos e apresenta informações 

relevantes para a prática da terapia intravenosa no Brasil. A presente pesquisa 

identificou uma elevada incidência de complicação relacionada ao uso do PICC. Nas 

análises descritivas foi possível identificar que a maioria dos pacientes estavam 

internados em terapia intensiva e que a principal complicação relacionada ao PICC foi 

o deslocamento, seguida de sintomas flogísticos na inserção do PICC e remoção 

acidental. 

Um dos resultados evidenciou que o intervalo de tempo transcorrido entre o 

início da terapia intravenosa periférica (com uso de acessos venosos periféricos) e o 

uso do PICC esteve associado ao risco de presença de algum tipo de complicação.   

Do mesmo modo, o tempo em uso do PICC se associou ao risco de ocorrência 

de complicação pois, quanto maior o número de dias em uso de acessos venosos 

periféricos, maior o risco de complicação durante o uso do cateter central de inserção 

periférica. 

Não foram encontradas outras pesquisas que considerassem a associação do 

tempo (em dias), em uso de cateteres venosos periféricos precedido ao PICC, 

especialmente com enfoque na incidência de complicações posteriores. 

Mais da metade dos cateteres foram inseridos em veia jugular externa, 

resultado que difere de pesquisas nacionais e internacionais. Este local de inserção 

mostrou-se associado ao motivo de remoção do PICC por deslocamento e presença 

de complicação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O paciente que interna e possui indicações precoces de uso do PICC deve ser 

alvo de cuidados, como preservação do membro, para que o intervalo de tempo de 

terapia intravenosa periférica seja o menor possível. A maioria da amostra foi 

submetida à múltiplas punções durante o período em uso de terapia intravenosa 

periférica, causando em alguns casos o esgotamento da rede venosa e fragilidade 

dos vasos e levando a algumas inserções de PICC malsucedidas.  

Um número grande de inserções de PICC foi realizado na veia jugular externa. 

Para a tomada de decisão do profissional, é imprescindível frisar que a veia jugular 

externa não é indicada pela literatura para inserir um cateter de tal complexidade. 

Sendo assim, os achados desta pesquisa retratam características que podem 

ser mudadas a partir de ações em saúde. E como membro importante da equipe 

interdisciplinar, cabe ao enfermeiro apoiar sua prática clínica em evidências confiáveis 

para garantir uma melhor terapia intravenosa ao paciente.  
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Inicialmente a pesquisa foi planejada para demonstrar a população total dos 

pacientes adultos que fizeram uso do PICC, desde a implantação da ficha do 

procedimento. Contudo, durante o período de coleta de dados ocorreu o ápice da 

pandemia do COVID-19 e, segundo a portaria nº 188 do Ministério da Saúde, as 

atividades no hospital foram inviabilizadas (BRASIL, 2020). Dessa forma, não foi 

possível ajustar as variáveis no modelo de regressão logística, devido à quantidade 

de cateteres da amostragem. Não obstante, o presente estudo configura-se como 

inédito e traz contribuições para a temática especialmente em nosso país, cujo 

arcabouço teórico ainda está em construção. 
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO E 

VARIÁVEIS RELACIONADAS AO PACIENTE 

ID (núm_ID do banco e nº prontuário): _________________________________ 

Data de nascimento: |__|__|/|__|__|/|__|__||__|__| 

Idade (na primeira internação): _____ anos 

Sexo: 0. |__| Feminino   1. |__| Masculino 

Escolaridade (anos completos): 0. |__|__| anos 1. |__| Sem descrição 

Data da internação: |__|__|/|__|__|/|__|__||__|__| 

Data da inserção do PICC: |__|__|/|__|__|/|__|__||__|__| 

A inserção foi realizada com êxito? 1. |__| Sim, bem-sucedida 2. |__| Malsucedida    

Evolução clínica do paciente: 0. |__| Óbito 1. |__| Alta hospitalar    

Data da evolução clínica: ___/___/___ 

Unidade de internação/atendimento no momento de inserção do PICC: 

  

0. |__| Pronto Socorro 1. |__| UTI adulto 2. |__| 

Unidade Masculina 3. |__| Unidade Feminina 4. |__| 

Moléstias Infecciosas 5. |__| Centro Cirúrgico 6. |__| 

Hemodinâmica 7. |__| Centro de Tratamento de 

Queimados 8. |__| UTI de Queimados 

Diagnóstico médico principal: 0. |__| Traumas 1. |__| Queimadura 2. |__| Etiologia 

neurológica 3. |__| Etiologia cardiovascular 4. |__| 

Etiologia infectocontagiosa 5. |__| Oncologia 6. |__| 

Ginecologia e Obstetrícia 7. |__| Sepse/Choque 

séptico 8. |__| Etiologia renal/nefrologia 9. |__| 

Etiologia psiquiátrica 10. |__| Etiologia 

gastrointestinal 11. |__| Outro 

Clínica responsável: 0. |__| PSC 1. |__| PSM 2. |__| Clínica médica 3. 

|__| Ortopedia 4. |__| Neurocirurgia 5. |__| 

Neuroclínica 6. |__| Cardiologia 7. |__| Gastro 8. |__| 

C.A.D. 9. |__| Psiquiatria 10. |__| Urologia 11. |__| 

Outro 

Indicação para o uso do PICC: 0. |__| Antibioticoterapia 1. |__| Nutrição parenteral 

2. |__| Droga vasoativa 3. |__| Quimioterapia 

4. |__| Outros 

___________________________________ 

Marca do PICC: 0. |__| VYGON® 1. |__| BARD® 

2. |__| Outra _________________________ 

Composição do material do PICC: 0. |__| Polietileno 1. |__| Poliuretano 2. |__| Silicone 

3. |__| Outra __________________ 

Calibre do PICC: 0. |__| 5 french 1. |__| 3 french 2. |__| 

Outro____________ 

Quantidade de lúmen(s) do PICC: 0. |__| Duplo lúmen 1. |__| Mono lúmen 2. |__| 

Outro_____ 

Dificuldade no procedimento de inserção do PICC? 0. |__| Sim 1. |__| Não  

Se dificuldade, qual? 0. |__| Múltiplas punções anteriores 1. |__| 

Fragilidade dos vasos 2. |__| Difícil progressão do 

cateter  
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3. |__| Flebotomia anterior 4. |__| Agitação do 

paciente 5. |__| Sem descrição  6. |__| Outra 

____________________ 

Localização da ponta do PICC: 0. |__| Central 1. |__| Outro posicionamento 2. |__| 

Sem descrição  

 3. |__| Não se aplica 

Zona de inserção do PICC (apenas para membros superiores): 0. |__| Vermelha 1. |__| Amarela 2. |__| Verde  

3. |__| Sem descrição 4. |__| Não se aplica 

Se inserido nos MMSS, qual o braço? 0. |__| MSE 1. |__| MSD 2. |__| Sem descrição 3. 

|__| Não se aplica 

Comprimento introduzido: |__|__| cm 

Local de inserção do PICC: 0. |__| MSE 1. |__| MSD 2. |__| JE 3. |__| JD 

4. |__| Outro  5. |__| Sem descrição 

Veia acessada: 0. |__| Cefálica 1. |__| Jugular 2. |__| Axilar 3. |__|  

Mediana 4. |__| Subclávia 5. |__| Basílica  

6. |__| Outra  7. |__| Sem descrição   

Presença de deslocamento? 0. |__| Sim 1. |__| Não  

Quantos centímetros de deslocamento? 0. |__|__| cm 

Dificuldade para punção/introdução? 0. |__| Sim 1. |__| Não   

Número de punções: _______ 

Uso de ultrassonografia para a inserção? 0. |__| Não ou sem descrição 1. |__| Sim   

Envio da ponta do cateter para cultura? 0. |__| Sim 1. |__| Não ou sem descrição 

Infecção relacionada ao PICC? 0. |__| Sim 1. |__| Não ou sem descrição 
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APÊNDICE B 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – VARIÁVEIS RELACIONADAS AO 

PACIENTE E TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA  

ID (núm_ID do banco e nº prontuário): _______________________________ 

Peso 1. ______ kg    

Altura 1. ______ cm   

IMC 1. ______        2. |__| Sem descrição 

Tipo sanguíneo 0. |__| B 1. |__| AB  2. |__| A 3. |__| O  4. 

|__| Sem descrição 

Diagnóstico(s) de malignidade prévio(s) a internação? 0. |__| Sim 1. |__| Não  

Diagnóstico(s) de doença(s) hematológicas prévio(s) a internação? 0. |__| Sim 1. |__| Não 

Diagnósticos médicos/comorbidades prévios à internação:  

Hipertensão arterial sistêmica: 

0. |__| Sim 1. |__| Não  

 

 

Diagnósticos médicos/comorbidades prévios à internação:  

Diabetes Mellitus: 

0. |__| Sim 1. |__| Não  

 

Diagnósticos médicos/comorbidades prévios à internação:  

Obesidade: 

0. |__| Sim 1. |__| Não  

 

Diagnósticos médicos/comorbidades prévios à internação:  

Dislipidemia: 

0. |__| Sim 1. |__| Não  

 

Diagnósticos médicos/comorbidades prévios à internação:  

Neoplasia: 

0. |__| Sim 1. |__| Não  

 

Hábito de vida prévio à internação:  

Tabagismo 

0. |__| Sim 1. |__| Não  

 

 

Hábito de vida prévio à internação: 

Alcoolismo: 

0. |__| Sim 1. |__| Não  

 

Diagnóstico prévio de trombose? 0. |__| Sim 1. |__| Não  

Uso de anticoagulantes? 0. |__| Sim 1. |__| Não  

Uso de vasopressores? 0. |__| Sim 1. |__| Não   

Uso de Ceftriaxona? 0. |__| Sim 1. |__| Não   

Uso de Claritromicina? 0. |__| Sim 1. |__| Não   

Uso de Oxacilina? 0. |__| Sim 1. |__| Não  

Uso de Vancomicina? 0. |__| Sim 1. |__| Não  

Uso de Manitol? 0. |__| Sim 1. |__| Não  

Uso de fenitoína? 0. |__| Sim 1. |__| Não 

Qual o dispositivo utilizado durante a maior parte da terapia intravenosa periférica? 

Cateter sobre agulha (abocath®): 

0. |__| Sim 1. |__| Não  
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Qual os dispositivos utilizados durante a maior parte da terapia intravenosa periférica? 

Cateter com agulha de aço (scalp): 

0. |__| Sim 1. |__| Não  

Qual o dispositivo utilizado durante a maior parte da terapia intravenosa periférica? 

Sem descrição: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Qual o calibre do cateter venoso periférico utilizado com maior frequência? (maior 

número de dias) 

14G: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Qual o calibre do cateter venoso periférico utilizado com maior frequência? (maior 

número de dias) 

16G: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Qual o calibre do cateter venoso periférico utilizado com maior frequência? (maior 

número de dias) 

18G: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Qual o calibre do cateter venoso periférico utilizado com maior frequência? (maior 

número de dias) 

20G: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Qual o calibre do cateter venoso periférico utilizado com maior frequência? (maior 

número de dias) 

22G: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Qual o calibre do cateter venoso periférico utilizado com maior frequência? (maior 

número de dias) 

24G: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Qual o calibre cateter venoso periférico utilizado com maior frequência? (maior 

número de dias) 

Sem descrição: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Necessidade de múltiplas punções? 0. |__| Sim 1. |__| Não  
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – VARIÁVEIS RELACIONADAS AO USO 

E REMOÇÃO DO PICC  

ID (núm_ID do banco e nº prontuário): _________________________

_______ 

Complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 0. |__| Sim 1. |__| Não 2. |__| 

Não se aplica 

Quais as complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 

Trombose Venosa Profunda: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Quais as complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 

Flebite: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Quais as complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 

Oclusão: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Quais as complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 

Remoção acidental: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Quais as complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 

Deslocamento: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Quais as complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 

Sintomas flogísticos em inserção: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Quais as complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 

Infecção de Corrente Sanguínea Relacionada ao Cateter: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Quais as complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 

Extravasamento ou ruptura no cateter: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Quais as complicações relacionadas ao PICC durante a internação: 

Localização de ponta: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Administração de flushing no PICC? 0. |__| Não 1. |__| Sim  

Relato(s) de lesões teciduais relacionadas ao PICC? 0. |__| Sim 1. |__| Não 

Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias):  

Statlock: 

0. |__| Não ou sem descrição 

1. |__| Sim 

Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias):  

Gazes e micropore: 

0. |__| Não ou sem descrição 

1. |__| Sim 

Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias):  

IV FIX®: 

0. |__| Não ou sem descrição 

1. |__| Sim 

Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias):  

Tegaderm (filme transparente): 

0. |__| Não ou sem descrição 

1. |__| Sim 

Tipo de curativo/fixação durante o uso do PICC (maior parte dos dias):  

Sem descrição: 

0. |__| Não 1. |__| Sim 

Indicação da remoção do PICC: 0. |__| Não eletiva 1. |__| 

Eletiva 
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Data da remoção do PICC: |__|__|/|__|__|/|__|__||__|__| 

Motivo da remoção do PICC: 

Trombose Venosa Profunda: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

  

Motivo da remoção do PICC: 

Flebite: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Oclusão: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Remoção acidental: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Infecção de Corrente Sanguínea Relacionada ao Cateter: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Sintomas flogísticos no sítio de inserção: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Febre: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Edema do membro cateterizado: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Extravasamento ou ruptura no cateter 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Deslocamento: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Término da terapia: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Alta hospitalar 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Óbito: 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Motivo da remoção do PICC: 

Outro 

0. |__| Sim 1. |__| Não 

Total de dias em terapia intravenosa periférica: |__|__|__| dias 

Total de dias entre a data de inserção e a data de retirada do PICC (uso do PICC): |__|__|__| dias 
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APÊNDICE D 

 

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

Eu, Elizângela Santana dos Santos, pesquisadora responsável pelo projeto de pesquisa para a 

realização da Dissertação de Mestrado em Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto-SP (EERP) da Universidade de São Paulo (USP), intitulada “Incidência de complicações 

no uso do cateter central de inserção periférica em uma coorte de adultos hospitalizados”, sob 

orientação da Profª. Drª. Renata Cristina de Campos Pereira Silveira, também desta instituição, venho 

pelo presente, solicitar a dispensa do TCLE. Para embasar a solicitação, informo que: 

• Trata-se de uma coorte retrospectiva, na qual serão consultados apenas os prontuários de 

pacientes adultos hospitalizados que fizeram uso do cateter central de inserção periférica 

(PICC) dos anos de 2014-2019. Em muitos casos, devido a gravidade do quadro clínico, os 

pacientes evoluíram à óbito durante a internação hospitalar. Outros pacientes foram a óbito em 

internações futuras ou por causas naturais após a alta hospitalar; 

• Por se tratar de pacientes com internações em até 5 anos atrás e o hospital de estudo ser 

referência para mais de 250 municípios do Paraná e de outros estados, o contato com os 

pacientes vivos e familiares torna-se de difícil logística. Além disso, existem muitos cadastros 

com endereços e números de telefone desatualizados feitos em situações emergenciais e até 

a ausência deles em caso de pacientes "ignorados" (aqueles que foram internados sem a 

presença de familiares, sem documentos pessoais e/ou sem condições físicas ou psíquicas 

para responder os as perguntas do cadastro).   

Tendo ciência da veracidade destas informações, coloco-me à disposição para qualquer 

esclarecimento, pelo e-mail ss.elizangela@usp.br ou telefone (43) 99990-5133. 

Londrina, _____ de ________________ de 2019 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________ 

Enfª Elizângela Santana dos Santos 

Pesquisadora Responsável 

Mestranda em Enfermagem EERP/USP 

 

__________________________________ 

Profa. Dra. Renata Cristina de Campos 

Pereira Silveira – Orientadora 

DEGE – EERP/USP 
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ANEXO A 

 

PROTOCOLO PADRONIZADO DE INSERÇÃO DO PICC – HUL (FRENTE) 
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ANEXO A 

 

PROTOCOLO PADRONIZADO DE INSERÇÃO DO PICC – HUL (VERSO) 
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ANEXO B 

PROTOCOLO PADRONIZADO DE INSERÇÃO DE PICC– HUL (FORMATO 

ELETRÔNICO) 
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ANEXO C 

ACEITE DA PESQUISA PELO CEP DA EERP-USP
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